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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
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XX-cia  już lat ,  „MS” pozytywnie zmienia  świat 
Edward Machoń

Plan remontów na 2014 - cd.
Ksawery nabroił          Klatka po klatce

Piwnice okradają, bo…
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Wszyscy tracimy pieniądze
Z przyjemnością piszemy te słowa: Święta i Sylwester upłynęły spokojnie i właściwie bez większych dewasta-

cji. To nas cieszy i to bardzo, a bylibyśmy w pełni uradowani gdybyśmy tak mogli napisać: w minionym mie-
siącu dewastacji nie odnotowano.

Może kiedyś, i to już niedługo? A tak informujemy, że 
w święta, choć spokojne administracje odnotowały jedy-
nie incydentalne zdarzenia. To już coś. Najpoważniejsze 
to zniszczenie skrzynki na listy przy Placu J. Skrzeka i P. 
Wójcika 6A. Tam jakiś psotnik – bezmózgowiec – poprzez 
wrzucenie petardy poważnie ją uszkodził.

W tym miejscu przypominamy, że koszty naprawy skrzynek 
obciążają mieszkańców, gdyż skrzynki od kilku już lat nie nale-

żą do poczty i wszelkie ich uszkodzenia odbijają się na pienią-
dzach, jakie wpłacamy do Spółdzielni na remonty. Za czyjś głu-
pi żart… finansowe dolegliwości dotkną wszystkich. Tak jest nie 
tylko w przypadku skrzynek i stąd tak często piszemy, że każ-
dy zniszczony drobiazg swoje kosztuje, zaś łączne sumy wy-
datkowane na naprawy przestają być drobiazgiem i przeobra-
żają się w znaczące kwoty. I tak miesiąc za miesiącem i rok za 
rokiem wyrzucamy bezpowrotnie pieniądze, bo komuś nie chce 
się otworzyć normalnie drzwi, bo komuś innemu przeszkadza 
skrzynka na reklamy, bo dla żartu wrzuci petardę do skrzynki 
na listy, bo... rozpiera go energia i myśli mięśniami, a nie głową.

Smutne, przykre, prawdziwe. A w efekcie straty rosną.
Wielokrotnie pisaliśmy, że z kropli powstaje rzeka, by 

przeobrazić się w morze, ocean. Podobnie jest z naszymi 
pieniędzmi. Z groszy składają się złotówki by przekształcić 
się w setki, tysiące, setki tysięcy. Szkoda tylko, że te tysiące 
złotych wyrzucane są bezpowrotnie na likwidację zbędnych 
zniszczeń przedmiotów, które mogłyby długo jeszcze bez-

awaryjnie wszystkim służyć... gdyby nie miały pecha i „nie 
stanęły” na drodze jakiemuś osiłkowi.

Zima, na szczęście dla zamieszkałych w budynkach gdzie 
niszczone są drzwi, samozamykacze, szyby jeszcze się nie 
rozkręciła. Nadal jednak niepokojące są docierające informa-
cje o zniszczeniach tych urządzeń, które zapewniają szczel-
ność klatek schodowych i tym samym chronią je przed wy-
ziębieniem, utratą ciepła. Chronią też mieszkania, bo wychło-

dzona klatka schodowa, to konieczność większego grzania 
w mieszkaniu – czytaj większego otwarcia zaworów.

Tu dygresja: Jakoś nie widzimy związku, że tracimy w tym 
przypadku podwójnie, bo wybite szyby, wyrwane uszczel-
ki, zniszczone samozamykacze to nie tylko wydatki na usu-
nięcie zniszczeń. One w efekcie odbiją się także na płatno-
ściach za ciepło, na ilości pobranej energii do ogrzewania 
domu i jej rozliczeniu. Co z tego, że w mieszkaniach przy-
kręcamy zawory,

jak ciepło będzie uciekało
przez drzwi wejściowe do budynku, a razem z nim nasze 

złotówki, bo to ciepło zarejestrowane przez licznik ciepła 
spowoduje, że koszt jednostki podzielnika się zwiększy. Póź-
niej, podczas rozliczenia sezonu grzewczego, dziwimy się 
i złorzeczymy, dlaczego tak dużo musimy płacić – przecież 
oszczędzamy!!! A ciepło drożeje nieustannie i tym samym 
rosną straty z tego tytułu, a wraz z nimi nasze płatności.

Przy Hermana Wróbla 7B szybko usunięto dewastację drzwi. Pytanie brzmi: Czy ta naprawa była konieczna?

ciąg dalszy na str. 5
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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.

Segregując śmieci – oszczędzasz 
Swoje pieniądze i chronisz Swoje 

środowisko naturalne!!!
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19 grudnia  odbyło  się  ostat-
nie w 2013 roku posiedzenie 

Rady  Nadzorczej  Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

W jego trakcie Rada uchwaliła Pla-
ny Pracy na rok 2014: Zarządu, Ra-
dy Nadzorczej oraz Komisji Problemo-
wych RN: Rewizyjnej, Gospodarki Za-
sobami Mieszkaniowymi i Organiza-
cyjno-Samorządowej.

Ponadto, RN przyjęła plan akcji „Zima 
w mieście 2014” organizowanej przez DK 
„Chemik”. Założenia planu relacjonował 
Zbigniew Krupski – kierownik DK, który 
przedstawił także obszerne sprawozdanie 
wdrożonego w ub.r. przez SSM zadania 
„Piłka nożna w naszych osiedlach 2013”

Celem akcji zima jest zagospodaro-
wanie dzieciom i młodzieży pozostają-
cym w mieście czasu wolnego w okre-
sie wakacji tj. od 20 stycznia do 30 
stycznia 2014 r. W tym czasie DK Che-

mik czynny będzie od 8.00 do 20.00. 
Z kolei w zaplanowanych półkoloniach 
przewidziano udział średnio około 45 
osób wg tygodniowej listy obecności 
i deklaracji zgłoszeniowych potwier-
dzonych przez rodziców. Opiekę nad 
dziećmi będzie sprawowało 3 wycho-

wawców i 3 pracowników obsługi.
W czasie tygodniowych turnusów or-

ganizowane będą gry i zabawy sporto-
wo-rekreacyjne i świetlicowe oraz od-
będą się m.in.:

- 2 wycieczki autokarowe,
- 4 wyjścia na basen Zespołu Szkół 

Sportowych lub basen miejski,
- 4 wycieczki do Parku Śląskiego.
Szczegółowe  informacje  uzyskać 

można w DK „Chemik”. Obrady pro-
wadził Wiesław  Jaźwiec – przewod-
niczący RN SSM. Zamykając je zło-
żył wszystkim obecnym życzenia świą-
teczno-noworoczne z prośbą o prze-
kazanie ich mieszkańcom oraz pra-
cownikom Spółdzielni.  pes

Sprawozdanie z realizacji zadania „Piłka nożna 
w naszych osiedlach 2013”

Od wielu lat Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
realizuje program budowy wielofunkcyjnych boisk osiedlo-
wych ze sztuczną nawierzchnią.

Boiska wielofunkcyjne zostały już oddane mieszkańcom 
do użytku w osiedlach: - „Chemik”, „Węzłowiec”,

„Michałkowice”, „Tuwima”, a w osiedlu „Młodych” do dys-
pozycji zamieszkałych jest boisko do koszykówki.

W 2013 roku dzięki współpracy Zarządu SSM i Prezyden-
ta Miasta powstało piękne wielofunkcyjne boisko na osie-
dlu Bańgów.

Tak wspaniale rozwijająca się współpraca Prezyden-
ta Miasta i SSM zaowocuje w 2014 roku budową i praw-
dopodobnie oddaniem pięknego wielofunkcyjnego obiektu 
w osiedlu „Młodych”. 

Panu Prezydentowi naszego miasta Jackowi Guzemu za 
tą współpracę dziękujemy.

W oparciu o istniejącą bazę sportową stworzona została 
przez Prezesa SSM koncepcja prowadzenia szkolenia pił-
karskiego dla dzieci i młodzieży.

Realizacja treningów i nauki gry w piłkę nożną rozpoczę-
ła się 7 stycznia 2013 roku, gdy po 2 tygodniach wstępnych 
rozmów Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa skiero-
wała na ręce Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej Pana 
Rudolfa Bugdoła propozycję współpracy przy realizacji za-
dań związanych ze szkoleniem młodzieży oraz objęcie tego 
projektu patronatem przez Śl.ZPN.

25 marca 2013 roku Prezes Rudolf Bugdoł pisemnie poin-
formował, że prośbę Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej przedstawił Prezydium Zarządu Związku Piłki Noż-
nej. Mając na uwadze spółdzielcze zamierzenia związane 
z popularyzacją piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży człon-
kowie Prezydium Zarządu pozytywnie odniosło się do proś-
by i podjęło decyzję o przyjęciu przez Śl.ZPN patronatu nad 
projektem oraz udzieleniu przez Wydział Szkolenia pomo-
cy szkoleniowej w formie wytypowania trenerów do prowa-
dzenia zajęć z dziećmi wraz z zaopatrzeniem w niezbędne 
materiały szkoleniowe.

Do prowadzenia zajęć wytypowano dwóch trenerów po-
siadających stopień trenera klasy drugiej, a zarazem mają-
cych doświadczenie wieloletniej gry w zespołach ligowych. 
Są to panowie:

- Robert Razakowski, - Dariusz Rzeźniczek.
W dniach 15 i 22 maja 2013 roku w DK „Chemik” odbyły 

się spotkania z dziećmi i rodzicami gdzie trenerzy przedsta-

wili koncepcje pracy treningowej oraz ustalono terminy i go-
dziny zajęć dla poszczególnych osiedli: 

- „Michałkowice” – poniedziałki, - „Tuwima” – wtorki,
- „Węzłowiec” – środy, - „Bańgów” – czwartki.
O terminach prowadzonych treningów zainteresowani po-

informowani zostali za pośrednictwem gazety „Moja Spół-
dzielnia”, internetowej strony miasta oraz przez ogłoszenia 
zamieszczone na boiskach.

Treningi odbywają się od czerwca i uczestniczy w nich 
młodzież i dzieci w wieku 6 do 9 lat i 10 do 12 lat po złoże-
niu deklaracji uczestnika treningów.

Podstawowy sprzęt do prowadzenia zajęć zabezpieczyła 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, sprzęt trenin-
gowy jest przekazywany przez trenerów i użytkowany na 
poszczególnych boiskach.

Obecność na zajęciach i tematy treningów odnotowane 
są w dziennikach zajęć. Z relacji przedstawionych przez 
trenerów wynika, że do uczestnictwa w treningach zgłosi-
ło się w osiedlach:

- „Michałkowice” – 16 dzieci młodszych i 16 starszych,
- „Tuwima” – 16 dzieci młodszych i 26 starszych,
- „Węzłowiec” – 15 dzieci młodszych i 17 starszych,
- „Bańgów” – 19 dzieci młodszych 24 starszych.
W sumie udział w zajęciach zadeklarowało i uczestniczy-

ło w nich 149 dzieci.
29 października odbyło się spotkanie podsumowujące let-

ni okres treningowy. Uczestniczyli Prezes i Przewodniczący 
Rady Nadzorczej SSM oraz trenerzy. W trakcie spotkania 
podjęto decyzję o kontynuowaniu zajęć treningowych w sa-
lach gimnastycznych siemianowickich szkół. Koszty wynaję-
cia sal gimnastycznych do końca grudnia opłaci Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, a od stycznia do kwiet-
nia, według deklaracji Prezydenta Miasta Pana Jacka Gu-
zego, koszty wynajmu sal gimnastycznych pokryje miasto.

Na spotkaniu 20. 11. 2013 roku, odbyło się w DK „Chemik”, 
stroje sportowe otrzymało 70 zawodników, którzy mogli po-
chwalić się udziałem w 10 treningach. Sponsorami wykona-
nych strojów są Wojskowe Zakłady Mechaniczne i Spółka wo-
dociągowa Aqua Sprint. W spotkaniu uczestniczyli: z-ca Prezy-
denta Miasta Henryk Ptasznik, Przewodniczący Rady Miasta 
Adam  Cebula, Zarząd SSM z Prezesem Zarządu Zbignie-
wem  Lekstonem, Przewodniczący RN SSM Wiesław  Jaź-
wiec, sekretarz Śląskiego TKKF Ryszard Seręga oraz z-ca 
Przewodniczącego Komisji Szkolenia Śl.ZPN Jan  Benigier, 
który w swoim wystąpieniu stwierdził, że jest bardzo zbudowa-
ny inicjatywą, którą uważa za pierwszą tego rodzaju w kraju.

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Plany, 
sprawozdanie
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Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  
TY też płacisz!!!

Na łamach „Mojej Spółdzielni” problematyka tlen-
ku  węgla  –  jego  przyczyn  i skutków  pojawia-

ła się wielokrotnie. Chyba nie było zimy, abyśmy w ja-
kiś sposób tego tematu nie dotknęli, 
ruszyli. Cichy zabójca jak zwykło się 
mówić  o czadzie,  co  roku  zbiera  po-
kaźne i tragiczne żniwo w postaci śmiertelnych zatruć. 
Musimy być ostrożni.

Nie dalej, jak miesiąc temu w jednym z bloków przy uli-
cy Kasztanowej w Siemianowicach Śląskich czadem za-
truła się 4-osobowa rodzina. Trzy osoby trafiły do Centrum 
Leczenia Oparzeń na tlenoterapię hiperbaryczną, jednej 
– 14-letniej dziewczynki nie udało się uratować. Strażacy 
dokonali na miejscu pomiaru 
stężenia tlenku węgla i w za-
leżności od pomieszczenia, 
wartości te wahały się mię-
dzy 350 a 450 ppm – warto-
ści nie pozostawiające złu-
dzeń, co do obecności tlenku 
węgla w mieszkaniu i stano-
wiące realne zagrożenie utra-
ty życia.

Tlenek węgla jest gazem 
silnie trującym. Nie jesteśmy 
w stanie, ani go wyczuć, ani 
zauważyć – jest bezbarwny 
i bezwonny. Do organizmu 
człowieka dostaje się przez 
układ oddechowy, a następnie wchłaniany jest do krwiobie-
gu. Jest on lżejszy od powietrza, stąd łatwo się z nim mie-
sza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego 
spalania wielu paliw, takich jak: drewno, gaz, olej, węgiel, 
nafta, a także przy braku niezbędnej ilości powietrza po-
trzebnego do całkowitego spalania. 

Stąd tak często widzimy i słyszymy apele o rozszczelnie-
nie okien w mieszkaniach, uwagi, by nie robić z mieszkania 
swoistej konserwy, bo wtedy już prosta droga do nieszczę-
ścia. Zapewnijmy  prawidłowy  obieg  powietrza  w na-
szym  „M”! Problem ten, w letnich miesiącach jest zmini-
malizowany, ponieważ często otwieramy okna, drzwi bal-
konowe – bo na dworze przyjemnie i w domu przyjemniej 
– wietrzymy nasze mieszkania. Ba, gdy jest bardzo ciepło 

okna są uchylone właściwie non stop. Inaczej rzecz ma się 
w okresie zimowym. Robimy wtedy wszystko, by zimno nie 
dostało się do domu. Zabezpieczamy wszystkie „dziurki” – 

miejsca, przez które do mieszkania do-
staje się zimno.

- Zabezpieczyć mieszkanie – oczy-
wiście można, ale nie bez przesady – radzi starszy kapi-
tan Marcin Wyrzykowski z siemianowickiej Straży Pożar-
nej i tłumaczy dalej: – Rozszczelnione mieszkanie to jed-
na sprawa. Niemniej istotne jest prawidłowe działanie ele-
mentów instalacji grzewczych. Nie polegajmy wyłącznie 
na przeglądach kominiarskich. Warto co jakiś czas we-
zwać kompetentnego fachowca, aby zrobił dokładny prze-

gląd używanych urządzeń – 
piecyka gazowego, kuchen-
ki gazowej itp. Urządzenia te 
muszą mieć zapewnione od-
powiednie warunki do pracy. 
Musimy pamiętać o swobod-
nym odpływie spalin z nasze-
go mieszkania.

Coraz więcej ludzi zaopatru-
je swoje mieszkania w czujki 
tlenku węgla. – I bardzo do-
brze. To może nas ustrzec 
przed niebezpieczeństwem. 
Sam mam w domu taki czuj-
nik. Jestem po prostu spokoj-
niejszy, kiedy pracuję a rodzi-

na przebywa wtedy w domu – mówi Wyrzykowski. - W tym 
sezonie grzewczym siemianowicka straż pożarna dosta-
wała już sygnały od mieszkańców, że czujka coś wykryła. 
Podejmowaliśmy w takich sytuacjach interwencje. Nic się 
złego nie dzieje, jeśli nawet okazałoby się, że to fałszywy 
alarm. Lepiej po prostu być przezornym – wyjaśnia.

Gdy odczuwamy ogólne osłabienie, znużenie, zawroty 
lub bóle głowy, mamy problemy z oddychaniem, nudności 
lub zaburzenia orientacji, nie patrzmy na to, że na zewnątrz 
zimno... Niezwłocznie zapewnijmy sobie dopływ świeże-
go powietrza. Poluźnijmy ubranie – rozepnijmy guziki, pa-
sek w spodniach. Wreszcie skontaktujmy się z odpowiedni-
mi służbami ratowniczymi – pogotowiem ratunkowym i stra-
żą pożarną. rg

Straż Pożarna po otrzymaniu sygnału sprawdza m.in. 
poziom tlenku węgla w mieszkaniu

Czad czyha

W osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65 – urwano samozamy-
kacz w drzwiach wejściowych.

„MŁODYCH”
- Plac Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 6A – przez wrzu-

cenie petardy zniszczono skrzynkę na listy.
im. Juliana TUWIMA

- ul. Wojciecha Korfantego 4B:
- zdewastowano skrzynkę na reklamy,
- zniszczono oprawę oświetleniową w piwnicy,

- zdewastowano drzwi w ganku piwnicznym,
- ul. W. Korfantego 9B – wyrwano wyłącznik światła we 

wnęce zsypowej na IX piętrze,
- ul. W. Korfantego  9C – wyrwano klamkę w drugich 

drzwiach wejściowych,
- ul. Hermana Wróbla  8B – zdewastowano samozamy-

kacz w drzwiach wejściowych.
„CHEMIK”

- ul. Alfonsa Zgrzebnioka 35 – zniszczono skrzynkę na 
reklamy.

pes

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

Plan robót remontowych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na 2014 rok

Osiedle im. Juliana TUWIMA

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

Jednostka miary
TERMIN 

WYKONANIA

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Hermana Wróbla 2E
Remont kapitalny poszycia dacho-
wego

350 m2 III kw.

2 Okrężna 3
Remont kapitalny poszycia dacho-
wego

330 m2 II kw.

3 Okrężna 7
Remont kapitalny poszycia dacho-
wego

330 m2 IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1 Okrężna 5 Remont parteru 1 kl. II kw.
2 Leśna 15 Remont parteru 1 kl. IV kw.

3 Wojciecha Korfantego 3A
Remont balkonów wraz z odwod-
nieniem 

30 szt. III kw.

4 Hermana Wróbla 2A, B, C, D, E
Remont parterów i wejść do bu-
dynku

5 kl. I kw.

5 Leśna 13 Remont balkonów c.d. 40 szt. II – IV kw.

6 Hermana Wróbla 2-3
Budowa nowego śmietnika wraz 
z zadaszeniem.

1 III kw.

7 Hermana Wróbla 4-5
Budowa nowego śmietnika wraz 
z zadaszeniem.

1 III kw.

8 Wojciecha Korfantego 3-4
Budowa nowego śmietnika wraz 
z zadaszeniem.

1 IV kw.

9 Okrężna 13
Budowa nowego śmietnika wraz 
z zadaszeniem.

1 IV kw.

III ROBOTY MALARSKIE
1 Leśna 15 Malowanie klatki schodowej 1 kl. IV kw.
2 Hermana Wróbla 2A, B, C, D, E Malowanie klatki schodowej 5 kl. I kw.
IV ROBOTY STOLARSKIE
1 Wg protokołów Zwrot za wymianę okien PCV 100 szt. Cały rok
2 Wg protokołów Dopłata do nawiewników 25 szt. Cały rok

3 Hermana Wróbla 2A, B, C, D, E
Wymiana okien na klatkach scho-
dowych

20 szt. I kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok
VI ROBOTY ELEKTRYCZNE
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb I – II kw.

VII DŹWIGI – REMONTY, KONSERWACJA 

1
Hermana Wróbla, Okrężna, Wojciecha 
Korfantego

Wykonanie zaleceń UDT 59 szt. Cały rok

2 Wojciecha Korfantego 9B Estetyzacja kabiny windy 1 szt. IV kw.
VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Wszystkie nieruchomości
Wymiana pionów zimnej i ciepłej 
wody

Wg potrzeb Cały rok

2 Okrężna 2 Remont instalacji deszczowej 1 bud. I kw.
3 Okrężna 3 Remont instalacji deszczowej 1 bud. II kw.

4 Hermana Wróbla 9A, B, C
Wymiana wodomierzy po okresie 
ich legalizacji

72 szt.

5 Hermana Wróbla 6A ,B, C, D
Wymiana wodomierzy po okresie 
ich legalizacji

244 szt.

6 Hermana Wróbla 7A, B, C, D
Wymiana wodomierzy po okresie 
ich legalizacji

244 szt.
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ILOŚĆ

Jednostka miary
TERMIN 

WYKONANIA

7 Wojciecha Korfantego 6A, B, 7A, B
Wymiana wodomierzy po okresie 
ich legalizacji

120 szt.

8 Wojciecha Korfantego 3A, B
Wymiana wodomierzy po okresie 
ich legalizacji

122 szt.

IX C.O. REMONTY
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok
X ROBOTY INŻYNIERYJNE
1 Wojciecha Korfantego 10A, B, C Remont kapitalny drogi i parkingu 250 m2 I – II kw.

2
Hermana Wróbla, Wojciecha 
Korfantego, Okrężna 

Wybrukowanie terenu pod budowę 
śmietników

200 m2 III kw.

3 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok
XI DOMOFONY

1 Okrężna 5 Remont instalacji domofonowej 1 szt. II kw.

2 Leśna 15 Remont instalacji domofonowej 1 szt. IV kw.

3 Hermana Wróbla 2A, B, C, D, E Remont instalacji domofonowej 5 kl. I kw.

XII WENTYLACJA

1 Wszystkie nieruchomości Doraźne naprawy Wg potrzeb Cały rok

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHTEKTURA

1 Wszystkie nieruchomości
Usuwanie i nasadzanie drzew 
oraz krzewów.

Wg potrzeb I – II kw.

Osiedle „MICHAŁKOWICE”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

Jednostka miary
TERMIN 

WYKONANIA

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Dotyczy całego osiedla
Roboty awaryjne wg zgłoszeń 
mieszkańców

Wg potrzeb Cały rok

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Przyjaźni 22 Remont balkonów 60 szt. I – II kw.

2 Wyzwolenia 10A, B Remonty balkonów 60 szt. I – II kw.

3 Kościelna 34
Ułożenie płytek przed wejściem 
do klatki

4 kl. I kw.

4
Kościelna 36

Ułożenie płytek przed wejściem 
do klatki

7 kl. III kw.

5
Przyjaźni 48-50

Ułożenie płytek przed wejściem 
do klatki

5 kl. I – II kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1 Przyjaźni 22
Malowanie klatek i modernizacja 
parteru

5 kl. I – II kw.

2 Wyzwolenia 10A, B
Malowanie klatek i modernizacja 
parteru

2 kl. II – III kw.

3 Kościelna 36
Malowanie klatek i modernizacja 
parteru

7 kl. IV kw.

4 Pocztowa 12
Malowanie klatek i modernizacja 
parteru

1 kl. IV kw. 

5 Pocztowa 1
Malowanie klatek i modernizacja 
parteru

2 kl. III kw.

6 Kościelna 12
Malowanie klatek i modernizacja 
parteru

2 kl. III kw.

7 Przyjaźni 44-46
Malowanie klatek i modernizacja 
parteru

5 kl. IV kw.
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Patroni naszych ulic  Patroni naszych ulic  Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza pro-

blemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz, kto jest patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przypadkach 
odpowiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest także wiele ulic, o których nazwie nie potrafilibyśmy powiedzieć nic. Wy-
starczy wykonać małą sondę i popytać wśród znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... już byłby problem, bo na co 
dzień posiłkujemy się wersją skróconą do nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy pełnej nazwy. Do na-
szych dokumentów nazwy ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy człowiek ma imię i każdy tym 
imieniem się posługuje. „MS” od dobrych kilkudziesięciu miesięcy publikuje pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni. 
Teraz postanowiliśmy przypomnieć, co za postacie, jakie zdarzenia historyczne dały nazwę naszym ulicom. Niekiedy bę-
dziemy mocno zmuszeni do ograniczenia objętości publikacji, bo materiałów będzie aż nadto. Innym razem, przeciwnie, 
usilnie szukać będziemy informacji.

Żołnierka o hrabiowskich korzeniach

Jest  taki wiersz Adama Mickiewi-
cza,  a jego  fragment  brzmi  tak: 

W głuchej puszczy, przed chatką le-
śnika, Rota strzelców stanęła zielo-
na; A u wrót stoi straż Pułkownika, 
Tam w izdebce Pułkownik ich kona. 
Z wiosek zbiegły się tłumy wieśnia-
cze, Wódz to był wielkiej mocy i sła-
wy, Kiedy po nim lud prosty tak pła-
cze I o zdrowie tak pyta cieka-
wy.  Śmierć Pułkownika  był  in-
spirowany  postacią  Emilii  Pla-
ter,  której  bohaterska,  żołnier-
ska odwaga podczas Powstania 
Listopadowego,  niespotykana 
w tamtych  czasach  wśród  ko-
biet, zapewniła jej miejsce w pa-
mięci  kolejnych  pokoleń  Pola-
ków, Litwinów i Białorusinów. 

W naszym mieście znalazła 
ona swoje miejsce w Michałkowi-
cach, gdzie w osiedlu „Zawadz-
kiego” nazwano jedną z głównych 
ulic. Obok harcerzy – Hermana 
Wróbla, który za sprzeciwienie 
się hitlerowskiemu okupantowi zo-
stał stracony w więzieniu w cza-
sie II wojny światowej oraz Pawła 
Wójcika, powieszonego także za opór 
hitlerowcom w publicznej egzekucji 
w 1941 roku – jest najmłodszą patron-
ką siemianowickich ulic, znajdujących 
się w zasobach SSM. Postacie te nie 
tylko łączy młodzieńczy wiek, w jakim 
stracili swe życie, ale przede wszyst-
kim powód, przyczyna – Ojczyzna.

Emilia Plater urodziła się 13 listopa-
da 1806 roku w Wilnie, na ziemiach ów-
czesnej Rzeczpospolitej, ale zagarnię-
tych przez carycę Katarzynę  II i włą-
czonych do Rosji. Jej rodzicami byli hra-
bia  Franciszek  Ksawery oraz Anna 
z von der Mohlów. Nazwisko Plater nie 
tylko rozsławiła swoimi czynami Emi-
lia. Z tego rodu wywodzili się też Kazi-
mierz – podkanclerzy litewski, Ludwik 
August – powstaniec kościuszkowski 
czy Cezary – także aktywny uczest-
nik powstania listopadowego. Rodzina 

Platerów w ogóle była wielkimi patrio-
tami, krzewicielami kultury. To na pew-
no wpłynęło na ukształtowanie jej oso-
bowości. Zresztą ją samą bardzo ciągło 
do nie tak całkiem wówczas odległej hi-
storii. Za wzór stawiała sobie Tadeusza 
Kościuszko. Wielkie wrażenie zrobiła 
na niej również postać Joanny d’Arc – 
XV-wiecznej bohaterki narodowej Fran-

cji, późniejszej świętej. Dużo czytała, 
przede wszystkim lektury Filantropów 
i Filaretów, dzieła romantyków Johan-
na W. Goethego i Friedricha Schille-
ra, a niekiedy sama układała wiersze. 

Jej dzieciństwo jednak, przy tym 
wszystkim, nie było w pełni szczęśliwe. 
Ojciec prowadził hulaszczy tryb życia, 
w domu często dochodziło do różnych 
ekscesów, awantur, patrzała na cier-
pienia matki. Taki stan rzeczy trwał do 
roku 1815, kiedy ostatecznie jej rodzi-
ce rozeszli się – nie miała wtedy 10 lat. 

Emilię wzięła wtedy ze sobą mat-
ka i przez kolejne lata zamieszkiwały 
w majątku Liksna, nieopodal Dynebur-
ga na dzisiejszej Łotwie, a wtedy Inf-
lantach Polskich. Tu rozwijała swoje 
zainteresowania historyczne, zasłuchi-
wała się w opowiadania o Kościuszce, 
zawiedzionych nadziejach odzyskania 

przez Rzeczpospolitą niepodległości 
pokładanych w Napoleonie, o dawnej 
potędze Ojczyzny. Im była starsza, 
tym coraz więcej interesowała się bie-
żącymi sprawami narodowymi. Do 10 
roku życia pobierała naukę w jednej 
z wileńskich pensji żeńskich, później, 
po opuszczeniu Wilna, Emilia kształ-
ciła się razem z chłopcami i w ich oto-

czeniu najwięcej czasu spędzała. 
Nauczyła się jeździć konno, celnie 
strzelać, polubiła wycieczki.

Nasza bohaterka nie potrafiła 
pogodzić się z sytuacją polityczną 
„rozebranego” kraju. Kiedy przy-
szły czasy prześladowań młodzie-
ży wileńskiej przez Nikołaja  No-
wosilcowa, których ofiarą padł 
między innymi jej krewny Michał 
– znienawidziła Moskali do resz-
ty. Mówiła: „Za Moskala nigdy nie 
wyjdę!”. I tak o jej rękę starał się 
bogaty Rosjanin – inżynier. Na 
próżno.

W latach 1924-1929 razem 
z mamą całkiem sporo podró-
żowała – pragnęła bliżej poznać 
swój kraj. Niedługo przed powsta-

niem listopadowym odwiedziła mię-
dzy innymi Warszawę, która wywar-
ła w niej jednak mieszane uczucia. 
Z jednej strony wszechobecne ogra-
niczone prawa obywateli, niepewność 
kto jest szpiegiem, a kto „swój”, repre-
sje za popełnione czyny, liczne proce-
sy i więzienia, z drugiej zaś strony ja-
kaś wesołość wśród wielu mieszkań-
ców – to wydało jej się trochę sztucz-
ne, ze stolicy wyjechała więc zniesma-
czona. Wyruszyła do Krakowa, by bli-
żej przyjrzeć się tej historycznej stolicy 
Rzeczpospolitej, następnie odwiedzi-
ła między innymi zamek w Pieskowej 
Skale i Częstochowę. W ostatecznym 
rozrachunku z podróży wróciła szczę-
śliwa. Miała przecież okazję zobaczyć 
wszystko to, o czym wcześniej czy-
tała jedynie w książkach lub słyszała 
w opowiadaniach rodziny i przyjaciół.
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Niestety, krótko po powrocie, mat-
ka Emilii ciężko się rozchorowała (Nie-
które źródła podają, że chorowała już 
dużo wcześniej, a najcięższe chwile 
przeżywała w 1830 roku). Nie wiado-
mo dziś, co było przyczyną jej cierpie-
nia, w każdym bądź razie choroba by-
ła na tyle poważna, że zmarła. 

Był wówczas rok 1830. Załamana 
śmiercią matki Emilia Plater zwróci-
ła się o pomoc do swojego ojca. Fran-
ciszek Ksawery, krótko po rozpadzie 
małżeństwa z Anną, znalazł sobie in-
ną kobietę, którą następnie poślubił 
i miał z nią kolejnych siedmioro dzieci. 
Jak podaje D. Ciepieńko-Zielińska – 
autorka biografii o bohaterce, na proś-
bę o pomoc, ojciec bez słowa zamknął 
przed nią drzwi swojego domu w Wil-
nie, pozostawiając Emilię samą sobie.

W tymże roku rozpoczyna się naj-
ważniejszy rozdział w życiu Emilii Pla-
ter. W obliczu coraz bardziej kurczą-
cych się swobód obywatelskich lud-
ności, zuchwalstwa władzy, prześla-
dowań, szerzącej się biedy i przede 
wszystkim nieprzestrzeganiu przez 
rosyjskie władze zapisów konstytucji 
z 1815 roku, a równocześnie budują-
cych zwycięskich rewolucji we Francji 
i w Belgii w lipcu i sierpniu 1830 roku 
– postawiono wreszcie zorganizowany 
opór. W powietrzu unosiła się jedna tyl-
ko myśl: „Wypędzić Moskali!”. W nocy 
z 29 na 30 listopada wybuchło powsta-
nie narodowe przeciw Rosji. W grudniu 
1830 roku wiadomość o tym dotarła do 
Wilna i była iskrą, która ruszyła Litwę 
i Żmudź. Zawiązał się komitet powstań-
czy w Wilnie. Emilia Plater – wykształ-
cona na historycznych przykładach bo-
haterskich walk, postanowiła zaanga-
żować się w sprawę. Mimo jednak jej 
szczerych chęci, z racji płci, nie zosta-
ła dopuszczona do narad komitetu. Nie 
ugięła się jednak. Postanowiła na wła-
sną rękę organizować ruch powstań-
czy. Wróciła więc do Liksna i poczyniła 
pewne starania w tym kierunku. Razem 
z jej krewnym Cezarym wspólnie ukła-
dali plany działania. Za cel postawiono 
sobie uderzyć w Dyneburg – miejsce 
strategiczne tego regionu. Obcięła wło-
sy, przebrała się po męsku i uzbrojona 
w pistolety oraz sztylet, w towarzystwie 
przyjaciółki Marii Prószyńskiej i dwóch 
innych uzbrojonych osób, prawdopo-
dobnie krewnych, pojechała do Du-
siat w powiecie Wiłkomirskim. Tam, 
29 marca 1831 roku, zachęcała oso-
biście mieszkańców, by ci sięgnęli po 
broń i ruszyli walczyć za Ojczyznę. Po 
niedzielnym nabożeństwie w kościele, 

Emilia już w ubiorze powstańczym sta-
nęła na mównicy i przemówiła do zgro-
madzonych, wzywając ich do boju. Jej 
wystąpienie przyjęto z wielkim entuzja-
zmem. Wielu, zarówno młodych, jak 
i starszych wiekiem mężczyzn stanę-
ło po stronie powstania. Udało jej się 
zorganizować oddział partyzancki, któ-
ry już następnego dnia ruszył pocho-
dem ku fortecy Dyneburg. Po drodze 
do zmobilizowanych powstańców do-
łączali kolejni ochotnicy. Choć nie by-
li oni do walki odpowiednio przygoto-
wali, była w nich nadzieja na zwycię-
stwo. W ciągu kilku następnych dni od-
dział stoczył kilka zwycięskich potyczek 
i opanował Jeziorasy. Jednak do bez-
pośredniej walki o Dyneburg nie do-
szło. Dowódca twierdzy dowiedziaw-
szy się o tym wysłał dwa silne oddzia-
ły z dwoma działami, które rozbiły gru-
pę Platerówny. Zginęło lub zostało ran-
nych wielu powstańców, a tych któ-
rzy przeżyli, Emilia odesłała do oddzia-
łu Cezarego Platera. Po początkowych 
sukcesach powstańców, kiedy zadzia-
łał element zaskoczenia, w następnych 
tygodniach było coraz trudniej. Ciężko 
było pobić znacznie większe liczebnie 
oraz lepiej przygotowane i uzbrojone 
wojska Moskali.

Po tych wydarzeniach ze względu na 
ryzyko odradzano Emilii dalszych dzia-
łań wojennych. Nie odpuściła – przysię-
gła, że będzie walczyć do końca. Na-
sza bohaterka razem z Marią Prószyń-
ską przyłączyła się do oddziału wolnych 
strzelców i wokół Wiłkomierza toczyły 
się kolejne boje, w których brała udział. 
Kilkukrotnie, na trudnych leśnych, nie-
kiedy bagnistych terenach dochodziło 
do otwartej walki z siłami wroga. 4 ma-
ja w obliczu rychłej klęski, zdecydowa-
nie osłabieni już strzelcy zaczęli wycofy-
wać się. W pewnym momencie, wycień-
czona bojem Emilia zatoczyła się i spa-
dła z konia. Tylko dzięki szybkiej reak-
cji przyjaciół nie dostała się do niewoli. 
Osłabioną bohaterkę schowano w pobli-
skim dworze, gdzie o dziwo prędko do-
szła do siebie i ruszyła dalej. Walczyć.

5 czerwca w Garbielowie spotkał ją 
niemały zaszczyt i wyróżnienie. Otóż 
z rąk gen. Dezyderego Chłapowskie-
go – jednej z najważniejszych posta-
ci powstania listopadowego, otrzyma-
ła honorowy tytuł kapitana i powierzo-
no jej dowództwo 1 kompanii 1 Puł-
ku Piechoty Litewskiej, przemianowa-
nego później na 25 Pułk Piechoty Li-
niowej. Wprawdzie zaproponowano jej 
ponownie, aby powróciła do domu, ale 
kategorycznie odmówiła.

Kiedy w dniach 27-28 czerwca jej 
pułk walczył w zażartych, zakończo-
nych jednakże niepowodzeniem wal-
kach o Kowno, Emilia Plater na cze-
le swojej kompanii zdobyła nieodle-
głe Rosienie. Było to jednak niewiel-
kie pocieszenie w obliczu coraz bar-
dziej słabnącej siły powstania. Zdzie-
siątkowane oddziały nie były już w sta-
nie nawiązywać równorzędnej walki 
w większych potyczkach. Na naradzie 
wojennej w Kurszankach 9 lipca 1831 
roku, postanowiono jeszcze podzielić 
siły polskie na trzy korpusy. Nasza bo-
haterka znalazła się bezpośrednio pod 
dowództwem gen. Chłapowskiego. 

Gdy było jasne, że powstanie na te-
renie Litwy upadnie i głośno o tym mó-
wiono, kiedy postanowieniem gen. D. 
Chłapowskiego zrezygnowano z dal-
szej walki, kpt. Platerówna jeszcze nie 
złożyła broni. Zdecydowała się razem 
z Marią Raszanowiczówną i kuzynem 
Cezarym na własną rękę, w przebra-
niu chłopskim i pod przybranym nazwi-
skiem Korawińska, przedostać się do 
Warszawy. Tam tliła się jakaś nadzieja 
na zwycięstwo. Pod stolicą Królestwa 
działały jeszcze siły powstańcze. Przez 
dziesięć kolejnych dni przedzierali się 
przez lasy, bagna, bezdroża, unikając 
bezpośredniego kontaktu z Moskala-
mi. Wyczerpani i głodni. Ta wędrówka 
okazała się jednak ponad siły dzielnej 
dziewczyny. Rozchorowała się, a wy-
soka gorączka nie pozwoliła jej iść da-
lej. Zemdloną zaniesiono do najbliższej 
wiejskiej chaty nieopodal Kopciowa, by 
później przenieść do pobliskiego dwo-
ru państwa Abłamowiczów w Justia-
nowie. Nie przypuszczano wtedy, że 
właśnie tutaj dokona żywota. Zaczęła 
przecież powracać do zdrowia, jednak-
że, gdy ukrywana przed nią informacja 
o całkowitym upadku powstania listo-
padowego wyszła przypadkiem na jaw, 
Emilia kompletnie załamała się i znów 
upadła na zdrowiu. W swoim krótkim 
życiu przyjęła do tego momentu wiele 
ciosów, ale ten okazał się być ostatecz-
ny. Zmarła 23 grudnia 1831 rok. Jej cia-
ło spoczęło na cmentarzu w Kopciowi, 
na terenie dzisiejszej Litwy.

Pamięć o Emilii Plater jest wciąż ży-
wa. Nie tylko przez nadanie nazw ulic 
czy placów jej imienia. O jej wyczy-
nach uczy się w szkołach, stawiając za 
wzór. I dobrze. 

W materiale posiłkowano się publikacjami 

K. Żurawskiego „Dziewica-bohater” oraz D. 

Ciepieńko-Zielińskiej – „Emilia Plater”. Obraz 

autorstwa Jana Rosena.

Rafał Grzywocz
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

Jednostka miary
TERMIN 

WYKONANIA

8 Walentego Fojkisa 3, 5
Malowanie klatek i modernizacja 
parteru

6 kl. IV kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Wszystkie nieruchomości Zwroty za wymianę okien 155 szt. Cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1. Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

VII DŹWIGI – REMONTY, KONSERWACJA 

1 Wszystkie nieruchomości Wykonanie zaleceń UDT Wg potrzeb Cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Wszystkie nieruchomości
Wykonanie zaleceń pokontrolnych 
z przeglądów instalacji gazowej Wg potrzeb Cały rok

IX C.O. – REMONTY, KONSERWACJA. 
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok
X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Obrońców Warszawy 2, 9
Wykonanie utwardzenia 
i obudowy śmietnika

2 szt. IV kw.

2 Wszystkie nieruchomości Naprawa nawierzchni asfaltowych Wg potrzeb Cały rok

3 Obrońców Warszawy 2 Wykonanie parkingu 54m2 II kw.

XI DOMOFONY – REMONTY 

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

XII WENTYLACJA

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 Wszystkie nieruchomości Utrzymanie bieżące Wg potrzeb Cały rok

Osiedle „BAŃGÓW”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

Jednostka miary
TERMIN 

WYKONANIA
I ROBOTY DEKARSKIE

1
Władysława Reymonta 2–56, 
Karola Szymanowskiego 1-9, 4-14, 
Marii Skłodowskiej-Curie 1-89

Częściowa wymiana pokrycia  
dachu po zgłoszeniach zalań

Wg potrzeb Cały rok

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1
Karola Szymanowskiego 1-9, 4-14,
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15, 25-33

Remont balkonów według zakresu 
ustalonych robót w protokołach 
– dotyczy remontowanych budyn-
ków wraz z elewacją

204 szt. II – IV kw.

2 Marii Skłodowskiej-Curie 25-33

Remont parterów – wyłożenie 
płytkami klinkierowymi elewacji 
przed wejściem do klatek schodo-
wych

4 kl. II – III kw.

3 Karola Szymanowskiego 4
Remont schodów – wejście do 
budynku

1 szt. I kw.

4 Zachodnia 1 Budowa śmietnika 1 szt. II – III kw.

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

Plan robót remontowych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na 2014 rok
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

Jednostka miary
TERMIN 

WYKONANIA
III ROBOTY MALARSKIE

1 Władysława Reymonta 2–56
Według protokołów konieczności 
malowania zniszczonych parterów

Wg potrzeb Cały rok

IV ROBOTY STOLARSKIE

1
Karola Szymanowskiego 1-9, 4-14, 
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15, 25-33

Wymiana okien w klatkach scho-
dowych i w piwnicach – dotyczy 
remontowanych budynków wraz 
z elewacją

192 szt. Cały rok

2
Władysława Reymonta 2–56, 
Karola Szymanowskiego 1-9, 4-14, 
Marii Skłodowskiej-Curie 1-89

Wymiana okien wg listy zakwa-
lifikowanych – częściowy zwrot 
kosztów

100 szt. Cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1
Marii Skłodowskiej-Curie 8 
- rejon garaży

Zadaszenie śmietnika 1 szt. II – III kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Karola Szymanowskiego 1-9, 4-14, 
Awaryjna wymiana kabli oświetle-
nia zewnętrznego

Wg potrzeb Cały rok

VII DŹWIGI – KONSERWACJA
1 Wszystkie nieruchomości Wykonanie zaleceń UDT Według potrzeb Cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Marii Skłodowskiej-Curie 17-59
Awaryjna wymiana poziomu zim-
nej, ciepłej wody i cyrkulacji

Cały rok

IX C.O. REMONTY

1 Marii Skłodowskiej -Curie 61-89
Wymiana podzielników kosztów 
ogrzewania w mieszkaniach

628 szt. I kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Karola Szymanowskiego  4-10,
Remont chodników – wejścia do 
budynku

II – III kw.

XI DOMOFONY – REMONTY

1 Marii Skłodowskiej-Curie 25-33
Według protokołu konieczności – 
wymiana kaset itp.

Wg potrzeb II kw.

XII WENTYLACJA

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHTEKTURA

1
Rejony budynków: 
Władysława Reymonta 2–56, 
Marii Skłodowskiej-Curie 61-89

Nasady drzew 5 szt. I – II kw.

Osiedle „MŁODYCH”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

Jednostka miary
TERMIN 

WYKONANIA
I ROBOTY DEKARSKIE

1 Wszystkie nieruchomości 
Usuwanie przecieków według 
zgłoszeń w ADM

Wg potrzeb Cały rok

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Walerego Wróblewskiego 6-8
Remont balkonów wraz z wykona-
niem wylewek według potrzeb

2 kl. I – II kw.

2 ZHP 10 Remont parteru z płytkowaniem 1 kl. II kw.

3 ZHP 11 Remont parteru z płytkowaniem 1 kl. IV kw.

4 Niepodległości 22-24 Remont parteru z płytkowaniem 2 kl. I kw.

5 Niepodległości 26-28 Remont parteru z płytkowaniem 2 kl. IV kw.

6 Jana Stęślickiego 1-2 Budowa śmietnika 1 szt. III kw.

7 Jana Stęślickiego 3, 4, 5, 6 Budowa śmietnika 1 szt. III kw.

8 Niepodległości 26-28 Budowa śmietnika 1 szt. II – III kw.

ciąg
 d

alszy n
a str. 12
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

Jednostka miary
TERMIN 

WYKONANIA

III ROBOTY MALARSKIE

1 ZHP 10 Malowanie klatki schodowej 1 kl. II – III kw.

2
Plac Józefa Skrzeka
i Pawła Wójcika 5A, B

Malowanie klatki schodowej 2 kl. III kw.

3 Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 6A, B Malowanie klatki schodowej 2 kl. IV kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Wszystkie nieruchomości Zwrot za wymianę okien 155 szt. Cały rok

2
Plac Józefa Skrzeka
i Pawła Wójcika 5A, B

Wymiana okien w klatkach scho-
dowych

48 szt. I kw.

3 Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 6A, B
Wymiana okien w klatkach scho-
dowych

44 szt. III kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Niepodległości 22-24 Wymiana drzwi 2 szt. I kw.

2 Niepodległości 26-28 Wymiana drzwi 2 szt. IV kw.

3 Wszystkie nieruchomości
Roboty awaryjne według zleceń 
ADM

Wg potrzeb Cały rok

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE
1 Wszystkie nieruchomości Roboty awaryjne Wg potrzeb Cały rok

VII DŹWIGI – REMONTY, KONSERWACJA
1 Wszystkie nieruchomości Według zaleceń UDT Wg potrzeb Cały rok

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Niepodległości 26-28, 30-32
Wymiana wodomierzy ciepłej 
i zimnej wody w mieszkaniach

244 szt. I – II kw.

2 Walerego Wróblewskiego 2-4, 6-8
Wymiana wodomierzy ciepłej 
i zimnej wody w mieszkaniach

242 szt. IV kw.

3 Wszystkie nieruchomości
Roboty awaryjne według zleceń 
ADM

Cały rok

IX C.O. REMONTY – KONSERWACJA 

1 Wszystkie nieruchomości Roboty awaryjne wg zleceń ADM Wg potrzeb Cały rok

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Wszystkie nieruchomości

Uzupełnienie ubytków po zimie 
w drogach chodnikach oraz re-
mont schodów wejść do klatek 
schodowych według zgłoszeń 
ADM 

Wg potrzeb II – III kw.

XI DOMOFONY – REMONTY 

1 Niepodległości 26-28
Wymiana kaset wraz z przerobie-
niem instalacji

2 szt. I kw.

2 Niepodległości 22-24
Wymiana kaset wraz z przerobie-
niem instalacji

2 szt. I kw.

3 Wszystkie nieruchomości Roboty awaryjne wg zleceń ADM Wg potrzeb Cały rok
XII WENTYLACJA – REMONTY 
1 Wszystkie nieruchomości Roboty awaryjne wg zleceń ADM Wg zgłoszeń Cały rok

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 ZHP 7-Al. Młodych 15- Stacja PEC II
Zagospodarowanie byłego placu 
pomnikowego

III – IV kw.

ciąg
 d
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ze str. 11

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

Plan robót remontowych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na 2014 rok

Objaśnienia skrótów:
- szt. – sztuk, sztuki

- kl. – klatki, klatka
- kw. – kwartał

- mb. – metr bieżący
- bud. - budynek
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Mikołaj i jego niespodzianki
- Święty Mikołaj kojarzy mi się z niespodziankami – stwierdził 7-letni Adrian z osiedla „Młodych”. I takowych pod-

czas grudniowego spotkania z nim w „Michałkowicach” nie brakowało. Nie dość, że Dostojny Gość zaskoczył naj-
młodszych, przychodząc już w przeddzień samych Mikołajek, to jeszcze prezentów miał co nie miara i dla każdego...

60, 70, 100 i wreszcie 115 – ty-
le mniej więcej dzieci wzięło udział 
w ostatnich czterech latach w spo-
tkaniach z Mikołajem w „Michałkowi-
cach”. Przy rosnącym z roku na rok za-
interesowaniu, już w 2012 roku zdecy-
dowano o przeniesieniu imprezy z har-
cówki do sąsiadującej sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej nr 13. I słusz-
nie, bo szkolna, duża sala gimnastycz-
na po raz drugi z kolei sprawdziła się 
wyśmienicie.

Na początku Dariusz  Bochenek – 
przewodniczący Rady Osiedla, w cie-
płych słowach wyrażał się o oso-
bach, które przygotowały tę impre-
zę i o sponsorach. Chwilę później, nie 
chcąc przedłużać zniecierpliwienia 
dzieci, zachęcał wszystkich do dobrej, 
wspólnej zabawy i zapewnił, że Mikołaj 
i tym razem nie zawiedzie.

Podekscytowane dzieci ruszyły więc 
w harce, razem z nadającą tempa za-
bawie Śnieżynką i nierzadko w parze ze 
swoimi kochanymi rodzicami, opiekuna-
mi. – Mój tata mnie tu przyprowadził. On 
wie, że czekam na prezenty. Przyszłam 
spotkać się z Mikołajem, bo wiem, że ma 
coś dla mnie. Już chyba po raz czwar-
ty czy piąty zobaczę się z nim na żywo. 
On zawsze jest taki miły i lubi wszyst-
kich, chyba że ktoś mu podpadnie, wte-
dy chyba rózgi rozdaje albo obierki, nie 
wiem, jeszcze tak nie dostałam – przy-
znała 8-letnia Paulina z osiedla „Michał-
kowice”. - Teraz jeszcze trzeba na nie-
go poczekać. Musimy się trochę poba-
wić z innymi i wtedy nas usłyszy, przyje-
dzie – dodała podczas zabawy.

Sama zabawa obfitowała w mikoła-
jowe piosenki, tańce i różne wygiba-
sy. Były też na przykład pytania o to, 
jak wygląda święty Mikołaj, więc czym 
prędzej odpowiadano śmiało: - Ma dłu-
gą białą brodę! Ktoś inny dodał: - I bia-
ło-czerwony strój!, jeszcze inny chwile 
później: - Lata w wielkich saniach cią-
gniętych przez renifery! Zgadza się.

Po kilkudziesięciu minutach, wspól-
nie uzgodniono, że zabawa zabawą, 
ale trzeba by świętego Mikołaja jakoś 
do siebie przywołać. Najlepiej głośny-
mi okrzykami.

- Mikołaju!, Mikołaju! Takie też woła-
nie rozlegało się co chwila. Opłacało 
się. Nagle, dźwięk dzwonka oznajmił, 
że przybysz z dalekiej krainy już jest, 
parkuje swoje wielkie sanie z zaprzę-
gniętymi reniferami na budynku i za-
raz pojawi się w drzwiach. Gdy wszedł 
zapanowała wielka radość i wrzawa. 
Wielu z najmłodszych chciało go do-
tknąć, przytulić – co śmielszym ta 
sztuka się udawała bez najmniejsze-
go problemu. Znamienity Gość nie 
szczędził nikomu uśmiechu i chętnie 
dzielił radość ze wszystkimi obecny-
mi. Jak sam przyznał, dawno takie-
go przywitania nie miał. – Przemie-
rzywszy morze, tam gdzie Wisła koń-
czy swój bieg, usłyszałem śpiewanie 
dzieci w „Michałkowicach”. Czym prę-
dzej więc przyspieszyliśmy i tak oto je-
stem – mówił.

Trudno mu było oderwać się od dzie-
ci, bo te – nie dziwota – nie chciały 
się od niego odkleić, nawet na sekun-
dę. Gdy wreszcie doszedł do specjal-
nie dla niego przygotowanego czer-
wonego siedziska, spoczął, odetchnął 
i zaczął opowiadać... Mówił o sobie, 
Laponii, o dalekiej podróży, zwycza-
jach. I można byłoby go tak słuchać 
i słuchać... Poszedł nawet na układ 
z dziećmi: One obiecały mu, że: Bę-
dą grzeczne, będą słuchać rodziców 
i zjadać wszystko z talerzyka. W za-
mian On złożył twardą obietnicę: Żad-
ne dziecko nie wyjdzie z sali z pusty-
mi rękoma! Słowa te, z jednej strony 
dzieci przyjęły bardzo, bardzo rado-
śnie, z drugiej pobudziły jeszcze bar-
dziej i tak już wielką chrapkę na paczki 
z prezentami. I wcale nikt nie zamierzał 
tego faktu ukrywać, wręcz przeciwnie. 

Niemal od razu po tych słowach Mi-
kołaj, z pomocą Śnieżynki i pań z Ra-
dy Osiedla „Michałkowice”, przywoły-
wał do siebie po kolei każdego. Mu-
siał to robić starannie, bo cóż by to by-
ło gdyby o kimś niechcący zapomniał. 
Dla każdego z dzieci miał prezenty, 
czasem dwa, trzy, nawet cztery ale 
mniejsze i zawsze dobre słowo. – Mnie 
zapytał czy jestem grzeczny. Odpo-
wiedziałem, że tak i dostałem piżamę, 

żółte autko, chyba ferrari i torbę pełną 
słodyczy – relacjonował 5-letni Daniel 
Galon z osiedla „Węzłowiec”. 

Najwięcej, oczywiście, Hojny Gość 
przywiózł dzieciom słodkości. Wśród 
prezentów dostrzec można było tak-
że między innymi: roboty, lalki, au-
tka, ubrania czy jak - żywe zwierzątka. 
O takiej jednej zebrze ktoś zapomniał 
i została po zabawie, ale pewnie po 
krótkim czasie znalazła swojego wła-
ściciela i bawi teraz w najlepsze. 

7-letnia Maja  Gajal z osiedla „Mi-
chałkowice” tak wspomina spotkanie 
z Mikołajem: - Życzył mi bym miała 
wesołe święta i dużo prezentów. Od 
niego dostałam lalkę z mojej ulubio-
nej bajki i dużo słodyczy. Ja cieszę się 
bardziej z tej lalki. Z prezentów bar-
dzo radował się Kuba  Kowal z osie-
dla „Centrum”: - Dostałem to co chcia-
łem. Mam teraz robota z Power Ran-
gers i tor wyścigowy. Są też słody-
cze. Na spotkanie z Mikołajem przy-
szedłem z rodzicami i młodszą siostrą 
Emilką. Wiele dzieciaków swoją zaba-
wę ze „zdobyczami” zaczęło jeszcze 
w sali gimnastycznej, a jakże. Potem 
pewnie był ciąg dalszy w domu. Dłu-
go, długo...

Mikołaj, jak ma to w zwyczaju, kie-
dy widział, że wszyscy zostali już ob-
darowani niespodziankami pożegnał 
się i obiecał, że nie zapomni odwie-
dzić „Michałkowic” i w przyszłym roku. 
Trzymamy za słowo.

Spotkanie z Mikołajem w osiedlu 
„Michałkowice” ma kilkudziesięciolet-
nią tradycję. Organizowane jest wspól-
nie przez Radę Osiedla i administra-
cję. W imprezie biorą udział nie tyl-
ko dzieci z „Michałkowic”, ale też z in-
nych części miasta, nierzadko spoza 
zasobów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

W tym roku wsparcia finansowego 
udzieliły firmy: „Wimar” z Boronowa, 
Usługi Instalacyjne Krzysztof Matuła, 
Arcon, Maxi-Tech, „Sukces”, „Elektro-
-Dźwig”, „MJ” Siemianowice Śląskie 
Małgorzata Juranek, „Rembud” oraz 
Zakład Usługowy „Parado”. Zdjęcia 
patrz str. 18 rg

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Mimo,  że  od  ostatnich  włamań 
do  piwnic  i z tym  związanych 

dewastacji w niektórych budynkach 
osiedli „Węzłowiec” oraz „Młodych” 
minęło  parę  tygodni,  temu  proble-
mowi trzeba poświęcić więcej miej-

sca,  bo  aktualny  jest  praktycznie 
przez  cały  rok.  Układ  zdarzeń:  nie-
domknięte  jedne, drugie drzwi, sła-
be  zabezpieczenie  swojej  komór-
ki  piwnicznej,  obecność  złodzieja 
w odpowiednim miejscu i czasie - to 
wystarczy  by  narobić  sobie  kłopo-
tów, zmartwień a łotrowi satysfakcji 
i „łatwej kasy”.

Problem jest...
Niedawno informowaliśmy w „MS” 

o włamaniach do piwnic budynków przy 
ulicach: Władysława  Jagiełły, Grun-
waldzkiej, Bohaterów  Westerplatte 
i Alei  Młodych. Na początku grudnia 
włamano się do piwnic w klatce „A” bu-
dynku przy ul. Karola Świerczewskie-
go 48. Nie były to, jak się okazuje, jedy-
ne takie przypadki w mieście w tym ro-
ku. Ze statystyk, jakie uzyskaliśmy z Ko-
mendy Miejskiej Policji w Siemianowi-
cach Śląskich wynika, że w 2013 roku 
(do 19 listopada br.) siemianowiccy po-
licjanci odnotowali 179 kradzieży z wła-
maniem, w tym 35 przypadków wła-
mań do piwnic. Podkreślmy, są to jedy-
nie włamania zgłoszone przez miesz-
kańców lub administratorów budynków 
i ujęte w policyjnej dokumentacji. 

Tak przy okazji – miejmy świado-
mość, że nie zgłaszając sprawy na po-
licję popełnia się kardynalny błąd. Na-
wet jeśli na „już” nie schwyta się spraw-
cy/ów czynu, być może uda się ich od-
naleźć później, a tym samym, niewy-
kluczone, odzyskać chociaż część ze 
skradzionych nam rzeczy.

 Czy przytoczone wyżej liczby to du-
żo czy mało, trudno jednoznacznie osą-
dzać, zależy jak się na to spojrzy. Jed-
no jest pewne: Problem ten, podobnie 
zresztą, jak prawdopodobnie w każdym 
większym mieście w Polsce, istnieje. Nie 
oszukujmy się. Ludzie o niecnych za-
miarach pojawiają się praktycznie wszę-
dzie. Różnica polega jedynie na skali 
problemu w danym środowisku. Gdzieś 
są to przypadki incydentalne, gdzie in-
dziej powtarzające się regularnie.

Nie tylko rowery, opony
Co interesowało złodziei grasują-

cych po siemianowickich piwnicach? – 
Można pokusić się o stwierdzenie, że 
sprawcy kradli co popadło. Począwszy 

od elektronarzędzi, przez rowery, skoń-
czywszy na małowartościowych przed-
miotach, stanowiących jednak często 
dla ich właścicieli wartość ogromną, bo 
sentymentalną – wylicza mł. asp. Jago-
da  Tomanek-Olczak – z KMP w Sie-

mianowicach Śląskich. - Bezwzględ-
ność przestępców powinna stanowić 
zatem sygnał dla mieszkańców, by za-
stanowili się nad tym, jakie przedmio-
ty przechowywać w swoich pomiesz-
czeniach piwnicznych oraz w jaki spo-
sób te pomieszczenia odpowiednio za-

bezpieczyć, aby nie ułatwiać życia wła-
mywaczom. Zadanie to w dzisiejszym 
świecie do łatwych nie należy. Dziś 
nie wystarczy zabezpieczenie swoje-
go mienia, mówiąc kolokwialnie, „po 
łebkach”. Wykazanie niezbędnego mi-
nimum w tym zakresie tylko po to, by 
uspokoić swoje sumienie, nie ustrzeże 
nas przed potencjalnym włamywaczem 
– podkreśla młodsza aspirant.

Trzymanie mniej lub bardziej war-
tościowych przedmiotów w piwnicach 
jest rzeczą powszechną. Tak długo, 
jak będą istniały piwnice, zawsze lu-
dzie trzymać w nich będą najróżniej-
sze rzeczy. To oczywiste, bo prze-
cież po coś one są... A z resztą, jak-
by nie patrzeć, to część mojego „M”, 
więc mogę mieć tam co chcę – nie je-
den powie. Racja. Podejmując jednak 
decyzje o zaniesieniu do piwnicy kon-
kretnych przedmiotów liczmy się z ry-
zykiem ich utraty, o ile dobrze się nie 
zabezpieczymy, rzecz jasna.

Co robić, by nie stracić?
Bezpieczeństwo naszych piwnic zale-

ży co najmniej od kilku czynników. Już 
pierwszy z brzegu, na jaki trzeba zwró-
cić uwagę, to zamykanie drzwi wejścio-
wych do klatek schodowych i nie otwie-
ranie domofonem ich „byle-listonoszo-
wi”, „byle-robotnikowi” czy „byle-ulot-
kowiczowi”. Listonosz? Mamy jednego, 

pracującego na danym rejonie i z wy-
glądu czy nawet głosu jesteśmy w sta-
nie go rozpoznać. Zdarzają się za-
stępstwa w pracy, warto więc wtedy to 
sprawdzić. Robotnicy, fachowcy? Ma-
my możliwość jednym telefonem do ad-
ministracji sprawdzić, czy kogoś przy-
syłali na robotę, bo pracownicy ADM są 
zorientowani, co, gdzie się dzieje w da-
nym czasie w osiedlu. Ulotkowicze? 
Na wielu budynkach, przy wejściach 
do klatek zamontowane są odpowied-
nie skrzynki na reklamy, nie do ozdoby 
przecież... Jak już chcemy mieć ulotki 
w skrzynkach, sprawdźmy czy rzeczy-
wiście ten rzucający hasło „ulotki”, jest 
rzeczywiście tym za kogo się podaje – 
zajrzyjmy za chwilę do swojej skrzynki.

Drugi czynnik, krok, bardzo waż-
ny, to zamykanie drzwi do części piw-
nicznej budynku. Zawsze sprawdź-
my, najlepiej dwa razy, czy zamknęli-
śmy drzwi na klucz. Jeżeli już jesteśmy 
w środku, w swojej piwnicy a słyszy-
my, że oprócz nas jest ktoś jeszcze, 
zwykłe „dzień dobry” wypowiedziane 
na głos może odstraszyć potencjalne-
go włamywacza.

Dochodzimy w końcu do najważniej-
szej części – odpowiedniego zabez-
pieczenia swojego pomieszczenia piw-
nicznego. Radzi mł. asp. Jagoda To-
manek-Olczak z Komendy Miejskiej 
Policji w Siemianowicach Śląskich: - 
Należy zainwestować w solidne, peł-
ne drzwi, aby uniemożliwić bezpośred-
ni wgląd w to, co znajduje się w środku 
naszej piwnicy. Ta sama zasada doty-
czy okien. W tym przypadku warto za-
opatrzyć się w zabezpieczenia antyw-
łamaniowe. Istotną rolę odgrywają tak-
że atestowane zamki i odpowiednie, 
mocne kłódki – wylicza i dodaje w koń-
cu: - Warto zastanowić się nad dodat-
kowym ubezpieczeniem naszego po-
mieszczenia piwnicznego na wypadek 
włamania lub kradzieży.

Sąsiedzka pomoc, życzliwość
Nasza postawa może być przykła-

dem dla sąsiada. Często krótka wymia-
na zdań na temat odpowiedniego przy-
gotowania piwnicy wystarczy, by pod-
jąć jakieś konkretne czynności. Lepiej 
zainwestować więcej w zabezpieczenie 
się na wypadek..., aniżeli później pu-
kać się w głowę i pytać: dlaczego, dla-
czego właśnie mnie okradli i liczyć stra-
ty. Nigdy prawdopodobnie nie będzie-
my mieli stu procentowej pewności, że 
nieszczęście nas ominie, lecz stosując 
się do wymienionych wcześniej porad, 
jesteśmy w stanie to ryzyko znacznie 
zmniejszyć. Rafał Grzywocz

Piwnice okradają, bo...
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Uwaga Bańgów zmiany     Zapoznaj się z terminem     Zachowaj Harmonogram     Uwaga Bańgów zmiany

Odczyty podzielników kosztów
Ze względu  na  błędną  informację,  przekazaną 

w grudniowym numerze „MS” Biuro Rozliczeń 
EC informuje, że uległy zmianie daty planowanych od-
czytów  na  osiedlu  Bańgów.  Właściwe  dni,  w których 
przewidziany jest odczyt i wymiana podzielników znaj-
dują się na wywieszonych ogłoszeniach w gablotkach 
i na  klatkach  schodowych  oraz  w niniejszym  nume-
rze  gazety.  Pozostałe  budynki  odczytywane  będą  bez 
zmian. Za powstałą pomyłkę przepraszamy.

Biuro Rozliczeń EC

Zawiadamiamy, że odcZyty wykonywane będą tylko w godZi-
nach 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 wyznaczonych 
datach. Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczałtowe-
go z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględniane.

Termin Budynek, adres

7. 01. 2014
wtorek

Pocztowa 8, 9, 10, 14a-d;
Plac Skrzeka i Wójcika 5a-b

8. 01.
środa

Pocztowa 11, 12, 13, 15a-c;
Plac Skrzeka i Wójcika 6a-b

9. 01.
czwartek

gen. Władysława Sikorskiego 2a-c, 4f-g;
Tadeusza Kościuszki 3, 3a,10;
Plac Skrzeka i Wójcika 7a-b

10. 01.
piątek

gen Władysława Sikorskiego 4a-e;
Jedności 1a-c;
Hutnicza 3, 3a;

Walerego Wróblewskiego 6,8

11. 01.
sobota

Kościelna 12, 12a;
Pocztowa 1, 1a;
Hutnicza 3b, 4, 5

13. 01.
poniedziałek

Niepodległości 22,24;
Walerego Wróblewskiego 2;

Jana Pawła II 22;
ks. Konstantego Damrota 1b;

14. 01.
wtorek

Piaskowa 8;
Brzozowa 12;

Jana Pawła II 17, 18a-b;
Walerego Wróblewskiego 4;

Niepodległości 32

15. 01.
środa

Krucza 1, 1a, 2, 2a, 3;
Niepodległości 30,26

16. 01.
czwartek

Jana Pawła II 21;
Władysława Łokietka 18;

Niepodległości 28

17. 01.
piątek Władysława Łokietka 20, 22, 24

24. 01.
piątek Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 67

Termin Budynek, adres

27. 01.
poniedziałek Marii Skłodowskiej-Curie 65, 69a, 69b

28. 01.
wtorek Marii Skłodowskiej-Curie 71a, 71b, 73

29. 01.
środa Marii Skłodowskiej-Curie 75, 77, 79a

30. 01.
czwartek Marii Skłodowskiej-Curie 79b, 83, 89

31. 01.
piątek Marii Skłodowskiej-Curie 85, 87a, 87b

LUTY

17. 02.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 25c-d;
Walerego Wróblewskiego 43, 45;

Kolejowa 1, 2, 3a-b

18. 02.
wtorek

Władysława Jagiełły 25a-b;
Walerego Wróblewskiego 47,49;

Kolejowa 3c, 5,6

19. 02.
środa

Władysława Jagiełły 27c-d;
Niepodległości 60a-c;

Jana Polaczka 2, 4

20. 02.
czwartek

Władysława Jagiełły 27a-b;
Niepodległości 60d-f;

Jana Polaczka 6, 8

21. 02.
piątek

Władysława Jagiełły 29c-d,
Władysława Łokietka 2

22. 02.
sobota Władysława Jagiełły 29a-b
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Aby ptakom było łatwiej
Co bystrzejsze oko mieszkańca osiedla „Bańgów” zdążyło już z pewnością dostrzec pojawienie się na nie-

których drzewach – ogołoconych z liści,  stąd  i lepiej widocznych – drewnianych budek  lęgowych dla 
ptaków. W połowie grudnia grupa dzieci z Zespołu Szkół nr 1 w „Bańgowie” z inicjatywy ornitologa Jacka Udol-
fa i pod jego przewodnictwem rozwiesiła ich w różnych częściach osiedla ponad 10. Posłużą one kawkom, sikor-
kom i wróblom.

Co trzeba, to trzeba
Każdy zarządca nieruchomości, 

a więc Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa również, zlecając wy-
konanie robót termomodernizacyjnych 
i innych prac budowlanych na budyn-
kach gdzie siedliska mają ptaki objęte 
ochroną w Polsce, musi nie tylko zgło-
sić to w Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska, ale przede wszyst-
kim przestrzegać wytycznych narzuco-
nych przez ten urząd, w myśl ustawy 
o ochronie przyrody. Mowa jest w nich 
między innymi o przestrzeganiu zasad 
utrzymania siedlisk ptaków objętych 
ochroną prawną. 

Prowadzone więc na przełomie kil-
ku miesięcy ubiegłego roku prace ter-
momodernizacyjne na budynkach przy 
ulicy Władysława  Reymonta  i Karo-
la Szymanowskiego przebiegały pod 
okiem ornitologa. Konsultowano z nim 
kwestie siedlisk chronionych ptaków, 
warunków sprzyjających ich egzysten-
cji. Najpierw w ramach robót docieple-
niowych założono nowe budki lęgowe 
na ostatnich kondygnacjach budynków 
dla jerzyków – tam gdzie dotychczas 
bytowały, niedawno zaś takie budki – 
inne kształtem i przeznaczone dla si-
kor, wróbli oraz kawek – pojawiły się 
na drzewach. Również sowa pójdźka 
ma swoje miejsce na jednym z budyn-
ków przy ulicy Wł. Reymonta.

– Mając świadomość tego, że osie-
dle „Bańgów” stanowi miejsce bytowa-
nia niejednego gatunku chronionego 
prawem w Polsce i równocześnie to, 
że Spółdzielnia podejmując się w 2013 
roku docieplenia kilku budynków „Bań-
gowa” została zobligowana do tego, by 
wygospodarować miejsca zastępcze 
dla ptaków, wyszedłem z inicjatywą do 
Zarządu SSM oraz dyrekcji Zespołu 
Szkół nr 1 w „Bańgowie”, aby wspólnie 
takie stanowiska w osiedlu założyć – 
mówi Jacek Udolf – ornitolog. 

W Polsce stwierdzono około 450 ga-
tunków ptaków. Całkiem pokaźna ich 
liczba, czy tego chcemy czy nie, wy-
brało za teren bytowania obszary zur-
banizowane. Zasiedlają one nie tyl-
ko drzewa, ale i strychy, stropodachy, 
otwory czy niewielkie szczeliny w bu-
dynkach. W samym „Bańgowie” na-

tkniemy się na: pustułkę, jerzyka, wró-
bla, sikorę, kawkę, skowronka, sowę 
pójdźkę, sowę uszatkę czy wreszcie 
najbardziej nielubianego, bo uciążliwe-
go dla wielu gołębia miejskiego.

Lekcja z ornitologii
17 grudnia grupa piątoklasistów mia-

ła więc okazję uczestniczyć w kilku-

dziesięciominutowej prelekcji na te-
mat ptaków w mieście poprowadzo-
nej w szkole przez Jacka Udolfa. Do-
wiedzieli się w tym czasie między inny-
mi o tym, jakie ptaki żyją w miastach, 

jak je rozróżnić i nie pomylić z inny-
mi, a także dlaczego obecność ptaków 
w mieście jest ważna.

- Ptaki zjadają bardzo dużą ilość 
owadów. Jerzyk potrafi zjeść ich na-
wet 1,5 tys. dziennie. Gdyby nie pta-
ki utonęlibyśmy w powodzi much, ko-
marów i innych owadów. Pustułki po-
lują na gryzonie. Kawki wydają się być 
szkodnikami, bo potrafią „dziurawić”, 
ale gdy są kawki w budynku, nie ma-
my problemu z gołębiami. One zjada-
ją im jajka. Krukowate konsumują za 
to bardzo dużo odpadów wyrzucanych 
przez człowieka nie tam gdzie trzeba. 
„Sprzątając” niejako, są niczym osie-
dlowi dozorcy – dowodził ornitolog. – 
Często nie zdajemy sobie sprawy z te-
go, w jakim stopniu ptaki są pożytecz-
ne dla naszego środowiska – dodawał. 
Stwierdził też, że ptaki dlatego chętnie 
„garną się” do Siemianowic Śląskich, 
w tym konkretnie przypadku osiedla 
„Bańgów”, bo: zlokalizowane jest na 
obrzeżu aglomeracji śląskiej i otaczają 
go pola, łąki i duże zadrzewienie. Uwa-
żają to za miejsce dla siebie atrakcyjne 
i odpowiednie do przetrwania. Zwró-
cił w końcu uwagę na problem ma-
lejącej liczebności ptaków w Polsce, 
w mieście – zatykania, zamurowywa-
nia otworów, wnęk, w których mogłyby 
się gnieździć, niszczenia miejsc lęgo-
wych oraz płoszenia ptaków. 

Drugą częścią spotkania z ornitolo-
giem było rozwieszanie na drzewach, 
w różnych częściach osiedla budek 
lęgowych. Dzieciaki miały przy oka-
zji wielką frajdę, gdyż same mogły po-
nieść budki, by w końcu podać je osie-
dlowym konserwatorom, aby ci zawie-
sili je wysoko na drzewach. Wspólnie 
obiecano nawet stale je doglądać, pil-
nować a niektórzy niemal traktowali je 
już jak swoje, nadając im własne imio-
na – Paulina, Marek... .

Taka lekcja z pewnością się przyda-
ła. Z jednej strony grupa dzieci dowie-
działa się całkiem sporo o życiu pta-
ków, z drugiej – przynajmniej sikorki, 
wróble i kawki, a także jerzyki i pójdź-
ka żyjące dotychczas w osiedlu „Bań-
gów”, mogą być spokojne o odpowied-
nie warunki do przetrwania.

Rafał Grzywocz
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Mikołaj i jego niespodzianki
Czytaj - str. 23
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ciąg dalszy na str. 21

Klatka po klatce

Mało kto chyba spodziewał się, że kalendarzowej zi-
my,  śniegu  i mrozu  w dzień  będzie  jak  na  lekar-

stwo. Jedni się cieszą,  inni nad tym boleją... Ekipy re-
montowe zaliczają się raczej do tej pierwszej grupy, bo 
w realizacji  kolejnych  etapów  zaplanowanych  remon-
tów nic  im nie przeszkadza. W ostatnich tygodniach do-
kończono między innymi duże roboty remontowe w „Bańgo-
wie” – drogę dojazdową, parking i chodnik przy ulicy Karo-
la Szymanowskiego 4-14 czy też remont balkonów budynku 

przy Walerego Wróblewskiego 6 w osiedlu „Młodych”. Naj-
więcej jednak dzieje się w klatkach schodowych.

Osiedle „Młodych”
W grudniu zakończyło się malowanie dwóch klatek scho-

dowych przy ulicy Jana  Stęślickiego  3 i 6. Dwie kolejne 
czekają w kolejce – to „4” i „5”. Ekipy remontowe, jak zapo-
wiada administracja, wejdą na te adresy jeszcze w styczniu. 
Gotowy jest już także parter budynku przy Placu  Józefa 
Skrzeka i Pawła Wójcika 6B.

„Michałkowice” – podczas awarii 
poziomu częściowo zalana została 

piwnica, Wyzwolenia 6B

„Młodych” – nowy chodnik 
w rejonie budynku przy Alei 

Młodych 8-9

„Michałkowice” – estetyzacja 
wejścia do jednej z klatek przy 

Kościelnej 36

„Michałkowice” – nowy zjazd dla wózków 
i wyremontowane schody, Kościelna 36

„Bańgów” – Karola Szymanowskiego 4-14 po 
remoncie parkingu i drogi dojazdowej

„Tuwima” – na parterach budynku  
Wojciecha Korfantego 4A, B  

estetycznie zabudowano instalację teletechniczną

„Tuwima” – przy H. Wróbla 5B konserwatorzy ADM 
wymienili drzwi do węzła c.o.

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”

„Tuwima” – w przejściu pomiędzy 
budynkami Hermana Wróbla 8 i 9 
konserwatorzy ADM zamontowali 

dodatkowe oświetlenie

„Węzłowiec” – udrażnianie rur 
zsypu w klatce Wł. Jagiełły 25C

„Tuwima” – odnowiono kabinę 
windy, Wojciecha Korfantego 2B

„Węzłowiec” – przy ul. Walerego Wróblewskiego 26-32 
oraz Wł. Jagiełły 2 wymieniono zawory pod pionami 

cyrkulacji ciepłej wody użytkowe

„Węzłowiec” – remont półszczytów  
budynku przy ul. Wł. Jagiełły 31B, C, D

„Tuwima” – przy Leśnej 13 zakończono remont klatki schodowej  
a przy Hermana Wróbla 6B rozpoczęto estetyzację

„Węzłowiec” – w budynku przy ul. Władysława  
Jagiełły 11A rozpoczęto estetyzację parterów

„Węzłowiec” – odnowiono komory zsypowe 
w budynku Wł. Jagiełły 27B, C, D

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

Ze zleconych zadań wewnątrz budyn-
ków, warto wspomnieć na przykład o pro-
wadzonych przeglądach instalacji gazo-
wych i wentylacyjnych przy ZHP 3-6.

W ubiegłym miesiącu zakończył się 
ostatecznie remont balkonów budyn-
ku przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go  6, a także wyremontowano kolej-
ny chodnik w osiedlu - tym razem w re-
jonie domu przy Alei  Młodych  8-9. 
Oprócz tego dosadzono żywopłot. Wy-
brukowany, kilkudziesięciometrowy od-
cinek biegnący mniej więcej w kierunku 
przystanku autobusowego, razem z in-
nymi wyremontowanymi w ostatnich 
kilkunastu miesiącach traktami pieszy-
mi tej części osiedla, tworzy już pewną 
widoczną, „kostkową” całość.

W osiedlu „Młodych” po raz kolej-
ny zajęto się osiedlową zielenią. Roz-
poczęła się wycinka niektórych drzew 
w rejonie budynków przy Alei  Mło-
dych oraz tzw. placu pomnikowego.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Juliana Tuwima” syste-

matycznie każdego roku odnawiane 
są kolejne dźwigi osobowe. W ostat-
nich tygodniach wykonano estetyza-
cję windy w budynku przy ulicy Woj-
ciecha  Korfantego  2B – kabinę wy-
łożono nową blachą, założono nowe 
przyciski, lustro, a także podłogę. Dziś 
wygląda jakby dopiero co oddano ją 
do użytku. W 2013 roku podobne pra-
ce wykonano jeszcze w budynku przy 
Okrężnej  1. W bieżącym roku będą 
następne – zgodnie jednak z zalece-
niami Urzędu Dozoru Technicznego.

Trwa remont kolejnych parterów bu-
dynków. Ekipa remontowa pracuje 
przy ulicy Hermana Wróbla 6A, B, C, 
D – ściany i posadzki wykładane są 
płytkami i zabudowywana jest sieć te-
letechniczna. Pod koniec grudnia goto-
wa była klatka „B”, a na „C” prowadzo-
no intensywne roboty.

Z innych spraw trzeba odnotować 
trwającą właśnie wymianę odprowa-
dzenia wody burzowej w budynku przy 
ulicy Okrężnej  2, celem jej udrożnie-
nia i zminimalizowania występowania 
przecieków na instalacjach. Rozpo-
częły się również coroczne przeglądy 
szczelności instalacji gazowej i wenty-
lacji. Potrwają one do kwietnia i obej-
mą całe osiedle.

Osiedle „Chemik”
Największe prace trwające aktualnie 

w osiedlu „Chemik” dotyczą malowa-
nia klatek i modernizacji parterów. Od 
kilku tygodni takie roboty prowadzo-

ne są w budynku przy ulicy Niepod-
ległości  64-66. Z informacji admini-
stracji wynika, że robotnicy skupili się 
na razie na odnawianiu parterów i ta-
kich wykonano dotychczas dziewięć 
na 12 ogółem zleconych. Roboty ma-
larskie także stopniowo idą do przo-
du. W połowie stycznia równocześnie 
ruszą podobne roboty w innej części 
osiedla, w budynku przy ulicy Alfonsa 
Zgrzebnioka  38-40 (trzy klatki) oraz 
(tylko) modernizacja parterów dwóch 
klatek przy Alfonsa  Zgrzebnioka  52. 
To dopiero będzie. A pozostając przy 
ulicy Alfonsa  Zgrzebnioka, do „wy-
konanych” zadań należy dopisać wy-
mianę okien w klatkach schodowych 
na ostatnich kondygnacjach budynków 
o numerach: 27-29, 31-33, 35 i 39.

W ostatnich tygodniach konserwato-
rzy między innymi usuwali skutki hura-
ganowych wiatrów z początku grudnia 
oraz wymieniali poziomy zimnej wody 
przy Niepodległości 60D, E, F.

Osiedle „Michałkowice”
Nie tylko w osiedlu „Chemik” domi-

nującą sprawą są remonty klatek scho-
dowych. W „Michałkowicach” przez 
wiele miesięcy 2013 roku odnowio-
no ich w sumie kilkadziesiąt. W grud-
niu roboty skupiły się wokół malowa-
nia klatek oraz estetyzacji wejść do bu-
dynku przy ulicy Kościelnej 36. Trwać 
będą jeszcze przez kolejne tygodnie 
stycznia.

W ubiegłym miesiącu podjęto waż-
ny temat schodów zewnętrznych pro-
wadzących do budynków przy ulicach 
Przyjaźni  i Kościelnej. Część z nich 
prosiła się już o interwencję i w grud-
niu, po uprzednich dokładnych przeglą-
dach, naprawiono lub wymieniono stop-
nice wielu z nich. Potrzeba taka poja-
wiła się między innymi przy adresach: 
Przyjaźni 8, 10, 22B, 24A, B, Kościel-
nej  34, 36C,  F. W sumie wyremonto-
wano lub wymieniono 59 sztuk. Gdzie-
niegdzie zamontowano również nowe 
„szyny” - zjazdy dla wózków i rowerów.

Oprócz tego, wymieniono kanalizację 
deszczową w rejonie budynków przy uli-
cy Pocztowej 8-12, uporano się z awa-
rią poziomu ciepłej wody, gdzie czę-
ściowo zalana została piwnica budyn-
ku przy ulicy Wyzwolenia  6B, a także 
dokonano przeglądów gazowych i wen-
tylacyjnych w budynkach przy ulicach: 
Przyjaźni 8-26 oraz Wyzwolenia 6. 

Na styczeń wyznaczono między in-
nymi malowanie klatek schodowych 
w budynku przy ulicy Wyzwolenia 10.

Osiedle „Bańgów”

W grudniu ostatecznie domknię-
to sprawę termomodernizacji budyn-
ków przeznaczonych do docieplenia 
w 2013 roku. Wszystkie są już ode-
brane przez komisję techniczną. Ten 
zakątek osiedla, przy ulicy Władysła-
wa  Reymonta, trzeba przyznać, bar-
dzo wyładniał. Estetyka budynków da-
je wiele otoczeniu i oby na wiosnę od-
nowione balkony przyozdobione zo-
stały przez mieszkańców kolorowymi 
roślinami. Dlaczego nie. 

Ostatnim dużym zadaniem do wy-
konania w 2013 roku w osiedlu „Bań-
gów” był remont drogi dojazdowej, par-
kingu, dojść i dojazdów do lokali użyt-
kowych przy ulicy Karola Szymanow-
skiego 4-14.

Z mniejszych spraw odnotujmy tyl-
ko wymianę zaworów regulacyjnych 
na cyrkulacji ciepłej wody przy uli-
cy Marii  Skłodowskiej-Curie  61-67 
oraz czyszczenie pionów wentylacyj-
nych przy takich adresach jak: Włady-
sława Reymonta 22, Marii Skłodow-
skiej-Curie  61, 89  oraz Karola  Szy-
manowskiego 1.

Osiedle „Centrum”...
...zalicza się do tych osiedli Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
gdzie aktualnie robotnicy z firm ze-
wnętrznych koncentrują się na remon-
cie kolejnych klatek schodowych. Od 
dłuższego czasu prowadzony jest ta-
ki remont przy Powstańców  54A,  B, 
C – odnawiane są wejścia do budyn-
ków. Zrobiona jest klatka „A”, praktycz-
nie lada dzień załatwiona będzie klat-
ka „B”, a na ostatniej – „C” – już pracu-
je ekipa remontowa.

W innej części osiedla – w budyn-
ku przy Jana Pawła II 18 podjęto pra-
ce związane z malowaniem obu kla-
tek tego domu. W grudniu pomalowa-
no pierwszą z nich, na styczeń przewi-
dziano kolejną.

Definitywnie za to zakończyło się 
malowanie i estetyzacja parteru przy 
ulicy Ryszarda Gansińca 6.

Poza wymienionymi robotami, osie-
dlowi konserwatorzy w ostatnich tygo-
dniach czyścili między innymi: rynny 
i rury spustowe, gajgery oraz usuwa-
li inne drobne, zgłoszone przez miesz-
kańców nieprawidłowości.

Osiedle „Węzłowiec”
Na pierwszą połowę stycznia prze-

widuje się ostateczne zakończenie du-
żych prac związanych z termomoder-
nizacją budynków przy ulicach Włady-
sława Jagiełły 29 i 31. W zasadzie do 
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pomalowania są tylko komory zsypo-
we a na „31” dodatkowo do przeprofi-
lowania dach tej komory.

W grudniu, w budynku przy ulicy 
Władysława  Jagiełły  11 rozpoczęły 
się roboty związane z estetyzacją par-
terów czterech klatek. W zakres prac, 
poza odnowieniem ścian i posadzek, 
wchodzi też wymiana drugich drzwi 
wejściowych oraz remont instalacji do-
mofonowych. Gdy warunki będą ku te-
mu dogodne, niebawem rozpocznie 
się remont wejść do tych klatek.

Zrealizowano też wiele innych za-
dań. Na przykład wyczyszczono rynny, 
w których zamontowana jest instalacja 
przeciwoblodzeniowa – Grunwaldz-
ka 7, 9, 16 oraz Władysława Łokiet-
ka  2. Oby i tej zimy sprawowały się 
jak należy. Wymieniono okna na klat-
kach schodowych przy ulicach Włady-
sława Jagiełły 2A, B, C, D i 9A, B, C  
(55 sztuk) oraz wodomierze przy Wale-

rego Wróblewskiego 32. Kolejne wo-
domierze wymienione zostaną w bu-
dynkach przy Wł.  Jagiełły  2 i 7. Wy-
mieniono również zawory typu Dan-

foss pod pionami cyrkulacji ciepłej wo-
dy w dwunastu klatkach schodowych 
I etapu osiedla (Walerego  Wróblew-
skiego  26-32 oraz Władysława  Ja-
giełły 2) – łącznie 37 zaworów. To na-
stępstwo dużych różnic temperatury, 
jakie występowały w instalacjach. Za-
daniem nowych zaworów jest ustabili-
zowanie systemu.

Do administracji wpływają wnioski od 
mieszkańców w sprawie zamontowa-
nia dodatkowych drzwi lub krat w piw-
nicach. To najpewniej następstwo wła-
mań do piwnic, jakie miały miejsce kil-
ka tygodni temu w tym osiedlu (sze-

rzej o tym piszemy w innym miejscu – 
dop. red.). Konserwatorzy zamontowa-
li dotychczas nowe drzwi ze stalową 
ościeżnicą w budynku przy ulicy Grun-
waldzkiej  3F oraz kratę przy Włady-
sława Jagiełły 11D.

Jak to zwykle bywa w okresie świą-
tecznym, do zsypów wrzucano w tym 
czasie wszystko co popadło – małe rze-
czy, wielkie gabaryty, czy się zmieści 
czy nie, a co się dalej działo, właścicie-
la śmieci już nie interesowało. Problem 
nie dotyczył wyłącznie osiedla „Węzło-
wiec”, ale również innych osiedli. Nie-
poradność, delikatnie mówiąc jednych, 
miała wpływ na frustrację drugich. Nie-
rzadko bowiem dochodziło do zatykania 
się zsypów, a to niosło za sobą określo-
ne następstwa... m.in. zapachowe. Te-
mat wraca jak bumerang zwykle w okre-
sie świątecznym. Kłania się chyba brak 
wyobraźni, iż rura zsypowa swoją śred-
nicę ma... Rafał Grzywocz

To  kolejna  inicjatywa  Powiato-
wego  Urzędu  Pracy  w Siemia-

nowicach  Śląskich.  Novum  projek-
tu  jest objęcie działaniami całej  ro-
dziny a nie jak dotychczas pojedyn-
czej  osoby.  W materiale  otrzyma-
nym z PUP czytamy: 

Od października 2013 Powiatowy 
Urząd Pracy w Siemianowicach Ślą-
skich realizuje projekt: Schematom 
Stop! Wspólne działania instytucji po-
mocy społecznej i instytucji rynku pra-
cy – pilotaż.

Ze względu na wagę projektu dla 
rozwoju miasta oraz misję prospołecz-
ną honorowy patronat nad projektem 
objął Prezydent Miasta Siemianowice 
Śląskie Pan Jacek Guzy.

Do projektu zostało wybranych 10 ro-
dzin wielodzietnych znajdujących Się 
w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ce-
lem projektu jest wypracowanie i pilo-
tażowe wdrożenie modelu współpra-
cy instytucji pomocy społecznej, inte-
gracji i rynku pracy przeciwdziałają-
cym wykluczeniu społecznemu. Sys-
tem wsparcia składa się z czterech 
modułów:

- prozatrudnieniowy,
- społeczny i integracyjny,
- rodzinny
- sport i kultura.
Dokładny kształt pomocy w ramach 

tych modułów zostanie ustalony na 
podstawie rzetelnej diagnozy 10 ro-
dzin objętych wsparciem. Innowacją 
w projekcie są wielowymiarowe/wie-

loaspektowe  działania w stosunku 
do całej rodziny a nie jak dotychczas 
w stosunku do pojedynczej osoby. 

W ramach projektu rodziny będą 
mogły uzyskać pomoc wielu specjali-
stów np. pedagoga, psychologa, do-
radcy rodzinnego, małżeńskiego, do-
radcy zawodowego, kuratora, asysten-

ta rodziny, specjalistów od uzależnień 
i wielu innych. 

Działania nastawione będą na in-
tegrację rodzin, umocnienie ich wię-
zi oraz podniesienie zarówno społecz-
nych, jak i zawodowych kompetencji. 
Organizowane będą rozmaite zajęcia 
np. plastyczne, rękodzielnicze, sporto-
we, kulturalne, filmowe, teatralne, ta-
neczne czy kulinarne w zależności od 
zainteresowań rodziny. Urządzane bę-
dą wernisaże prac plastycznych, wy-
stępy teatralne czy taneczne. Wśród 
zajęć planuje się zorganizowanie spo-
tkań i warsztatów m.in.:

- kursu ekonomicznego gotowania 
oraz zarządzania budżetem domo-
wym,

- testów predyspozycji zawodowych,
- warsztatów przedsiębiorczości,
- spotkań z rzemieślnikami,
- Małego Kiermaszu Przedsiębior-

czości dla dzieci.

Dla dzieci w wieku szkolnym organi-
zowane będą korepetycje oraz zajęcia 
rozwijające, które prowadzić będą wo-
lontariusze z I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana Śniadeckiego z Siemia-
nowic Śląskich. 

W module prozatrudnieniowym nie 
zabraknie szkoleń zawodowych, staży 
czy innych aktywnych form aktywiza-
cji zawodowej pomagających powrócić 
czy wejść na rynek pracy. Dodatkowo 
dla nastoletnich członków rodzin prze-
widziany jest cykl spotkań i warszta-
tów pomagających wybrać odpowiedni 
zawód – zgodny zarówno z zaintere-
sowaniami zawodowymi jak i z potrze-
bami na lokalnym rynku pracy. Dzię-
ki współpracy z Izbą Rzemieślniczą 
w Katowicach zorganizowane zostaną 
spotkania z pracodawcami, aby zoba-
czyć jak wygląda praca w wybranym 
przez siebie zawodzie. 

Aby te wszystkie działania mogły się 
odbyć PUP w Siemianowicach Ślą-
skich pozyskał wielu partnerów posia-
dających ogromną wiedzę i doświad-
czenie w pomocy rodzinom wielodziet-
nym jak również sponsorów popierają-
cych ideę projektu m.in.: 

Wodociągi Siemianowickie „Aqua-
-Sprint” sp. z o.o., Firma „Elstan” sp. 
z o.o. z Siemianowic Śląskich, Fir-
ma Es Invest S.C. Ewelina Warwas, 
Sławomir Mosur z Siemianowic Ślą-
skich, Wojskowe Zakłady Mechanicz-
ne Spółka Akcyjna w Siemianowicach 
Śląskich. 

Schematom 
Stop!

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

Klatka  
po klatce
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Wysokość podstawy: 1.454,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1.038,94 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Masz problemy finansowe? Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym

Teoretycznie to prawda, a praktycz-
nie „kredyt” taki jest najdroższy na ryn-
ku, bo najwyżej oprocentowany. Co 
gorsza w ostateczności może dopro-
wadzić nas do utraty mieszkania.

Wpadający w jakieś tarapaty finanso-
we sądzą, że wkrótce uregulują należ-
ności, bo ich problemy się skończą. Do-
brze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, gdy 
sytuacja nie zmienia się, zaległości na-
rastają i niewielki dług z miesiąca na 
miesiąc staje się coraz większy. Pro-
blemy jednak nie znikają jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki i starajmy 
się najszybciej jak to możliwe pomóc 
sobie, występując na przykład o przy-
sługujący nam dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczeku-
jącym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.
W przypadku pierwszej grupy osób, 

zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, ze świadczenia mo-
gą skorzystać:
- najemcy oraz podnajemcy loka-

li mieszkalnych (dot. lokali komu-
nalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym czyn-
szowym, mieszkań wynajmowanych 
na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszkanio-
wych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budyn-
kach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane 
z jego zajmowaniem (np. na skutek 
umowy użyczenia).

Uwaga!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na podstawie tylko jednego z wyżej 

wymienionych tytułów.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 

nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jedne-
go członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie  przekracza 
175%  kwoty  najniższej  emerytury  
(od 1. 03. 2013 r. – 831,15 zł) i wynosi:
-  1.454,51  zł  w gospodarstwie  jed-

noosobowym,
- 1.038,94 zł w gospodarstwie wielo-

osobowym, tj. 125% kwoty najniż-
szej emerytury. 

Przypominamy, że kwota brutto to
kwota bez składki:

- emerytalnej, - rentowej, - chorobowej.
Do  dochodu  nie wlicza  się m.in. 

świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z ty-
tułu urodzenia dziecka, dodatku z ty-
tułu urodzenia dziecka, pomocy w za-
kresie dożywiania, zasiłków pielęgna-
cyjnych oraz dodatków pielęgnacyj-
nych, zasiłków okresowych z pomo-
cy społecznej, jednorazowych świad-
czeń pieniężnych i świadczeń w na-
turze z pomocy społecznej, dodatku 
mieszkaniowego.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkaniową 
wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 dla 
2 osób, - 45 m2 dla 3 osób, - 55 m2 dla 
4 osób, - 65 m2 dla 5 osób, - 70 m2 dla 
6 i więcej osób.

Kryteriów określających szczegóło-
we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, 
łącznie z ryczałtem, nie może przekra-
czać 70% wydatków przypadających 
na normatywną powierzchnię zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego lub 70 % 
faktycznych wydatków ponoszonych 
za lokal mieszkalny, jeżeli powierzch-
nia tego lokalu jest mniejsza lub równa 
normatywnej powierzchni.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

Dodatek może nie być przyznany, 

w przypadku, gdy w wyniku przeprowa-
dzenia wywiadu środowiskowego zosta-
nie ustalone, że występuje rażąca dys-
proporcja pomiędzy niskimi dochodami 
wykazanymi w deklaracji a faktycznym 
stanem majątkowym wnioskodawcy, 
wskazującym, że jest on w stanie uisz-
czać wydatki związane z zajmowaniem 
lokalu mieszkalnego (domu jednorodzin-
nego), wykorzystując własne środki i po-
siadane zasoby majątkowe lub, gdy fak-
tyczna liczba wspólnie stale zamieszkują-
cych i gospodarujących z wnioskodawcą 
jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY,  ŻE  dodatek  przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca stycznia, to po 
jego rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 lutego.

UWAGA!!!  O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 
z następującą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za  lokal,  to administracja musi  (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić  ten 
fakt w urzędzie gminy  (miasta) i wy-
płacanie dodatku  zostaje  zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości 
- w terminie nie dłuższym niż 3 mie-
siące. Decyzja o przyznaniu dodatku 
wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną 
uregulowane w tym czasie. O ponow-
ne przyznanie dodatku mieszkanio-
wego można wystąpić wyłącznie po 
uregulowaniu tych zaległości.

WAŻNE!!!  Jeżeli okaże się, że do-
datek przyznano na podstawie nie-
prawdziwych danych, to osoba go 
pobierająca będzie musiała zwrócić po-
brane kwoty w podwójnej wysokości.

Szczegółowe  informacje  o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sytu-
acjami  życiowymi,  zainteresowani 
uzyskają w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione wnioski.

Często  podejmowane  są  decyzje  o odłożeniu  płatności  za  mieszkanie. 
 Odłożenie jej wydaje się najprostsze i traktowane jest jako zaciągnię-

cie  kredytu,  którego  otrzymanie  wolne  jest  od  załatwiania  jakichkolwiek 
formalności.
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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

Dlaczego płacę za 
powierzchnię?

Witam
Od jakiegoś czasu zaczyna mnie za-

stanawiać, za co tak naprawdę pła-
cę, jeżeli według podzielników powi-
nienem zapłacić 12,52 to, dlaczego za 
powierzchnię lokalu muszę zapłacić 
894,24 zł. Czy przy zerowym koszcie 
z podzielników też będę musiał pła-
cić za powierzchnię lokalu ogromną 
sumę?? Rozumiem, że są też koszty 
z pomieszczeń gdzie nie ma licznika... 
i klatka schodowa, ale według mnie to 
liczniki powinny być wszędzie i się po-
winno płacić tylko za zużycie, a nie za 
to, że na klatce schodowej sobie grze-
je Administracja nie wiadomo komu... 
Nie po to oszczędzam w domu by pła-
cić jakieś wyimaginowane opłaty do-
stawcy i SSM.

Mieszkaniec
Zarząd SSM: Na koszty centralne-

go ogrzewania zasadniczy wpływ 
ma nie tylko ilość pobranego cie-
pła odnotowana we wskazaniach 
podzielników kosztów ogrzewania 
a przede wszystkim opłata stała we-
dług zapotrzebowania mocy ciepl-
nej dla danego budynku. Opłata ta 
w ogólnym koszcie ogrzewania wy-

nosi ponad 50%. Tym samym roz-
liczenie wg podzielników jest tylko 
częścią kosztów poniesionych z ty-

tułu zakupu ciepła. Koszt ten wa-
ha się w granicach 35 do 40% ca-
łości zakupu. W związku z powyż-
szym, nawet przy „zerowym” wska-
zaniu p.k.o. użytkownik mieszka-
nia musi pokryć koszty ok. 60% 
rozliczanych wg metrów kwadrato-
wych powierzchni danego miesz-
kania. W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji, złożo-
nego i skomplikowanego systemu 
rozliczania energii cieplnej, prosi-
my o bezpośredni kontakt z Biurem 
Rozliczeń EC ul. Alfonsa Zgrzebnio-
ka 43a.

Oświetlenie Grunwaldzka
Witam serdecznie

Piszę w nawiązaniu do listów Pani 
Betiny Lewandowskiej na temat sła-
bego oświetlenia osiedla Węzłowiec, 
a zwłaszcza ul. Grunwaldzkiej.

Pragnę wesprzeć głos tej Pani. Rów-
nież mieszkam przy ul. Grunwaldzkiej 
– tylko pod numerem 5. Rzeczywiście 
po zmierzchu strach wracać do domu. 
Pragnę dodatkowo zwrócić uwagę na 
szczególnie słabo doświetlone alejki 
wzdłuż przedszkola na ul. Grunwaldz-
kiej z obu stron.

Gdy na przykład idę wieczorem 
do sklepu PSS Społem „Znajomy” 
to „z duszą na ramieniu”. Cieszy de-
klaracja sukcesywnej wymiany opraw 
oświetleniowych przez administrację. 
Oby jak najszybciej!

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Imieło

Zarząd SSM: O działaniach, jakie 
podejmie administracja os. „Węzło-
wiec” w celu poprawy wydajności 
oświetlenia informowaliśmy w ubie-
głym wydaniu „MS” i póki co nic 
więcej dodać do tego nie możemy.

Odebrać koncesję
Szanowni Państwo,

Proszę o skuteczną interwencję 
w UM o odebranie koncesji na sprze-
daż alkoholu w sklepie KUBIK przy 
ulicy Wróblewskiego, a przynajmniej 
o ograniczenie handlu do pory dzien-

ciąg dalszy na str. 26

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

personalnymi  kierowanymi  do  innych  osób,  zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że  tak,  jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przed-
stawić się, pisząc czy też telefonując do 
nas. Prosimy też o zwięzłe przedstawienie 
nurtującej sprawy i przemyślane zdania, 
większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naru-
szało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako 
pomówienie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: 
słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie 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 nie-
zbędne jest przekazanie danych osobo-
wych w celu wyjaśnienia indywidualnej 
sprawy, obowiązkowo podawać cały ad-
res i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody 

na odtajnienie swych danych i przekazanie ich odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

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

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

Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...
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nej. Dużo argumentów już na ten te-
mat padło, dołączam kolejny. W za-
łączeniu fotografia rozbitej butel-
ki w klatce schodowej przy Wróblew-
skiego 55a.

Po nocnym włamaniu się klienta(-
-ów) do klatki schodowej pozosta-
ły ślady (chociaż za rękę nikogo nie 
złapałem). Tylko, kto to ma posprzą-
tać?! Naprawdę nie można we wła-
snym mieszkaniu na własnym osiedlu 
mieszkać w spokoju? Czy koniecznie 
trzeba się stąd wynieść i zamieszkać 
w ogrodzonej i pilnowanej warowni?

Z poważaniem
T. Piecha, ul. Wróblewskiego 55a

Zarząd SSM: Pana uwagi kieru-
jemy do Rady Osiedla „Chemik” 
w celu zajęcia stanowiska i ewentu-
alne wystąpienie z pismem do UM 
o ograniczenie godzin handlu napo-
jami wyskokowymi.

Od redakcji: Z przyczyn technicz-
nych nadesłane przez Pana zdjęcie 
nie nadawało się do publikacji.

Trzy pytania
Witam

Liczę na udzielenie konkretnych od-
powiedzi na postawione pytania. Wy-
rażam zgodę na publikację podanych 
pod tekstem moich danych osobo-
wych.

Po co mi taka administracja?
Zadzwoniłam dziś (10. 12. 2013) do 

administracji Centrum SSM, by zgłosić 
ważną dla mnie sprawę i po raz kolej-
ny odbiłam się od ściany. Chcę więc 
zapytać, czy administracja zajmuje 
się też sprawami mieszkańców, czy 
też tak bardzo absorbuje ją „admini-
strowanie substancją mieszkaniową”, 
że na ważne ludzkie sprawy nie star-
cza już czasu. A może się mylę i w za-
kresie obowiązków ADM Centrum nie 
ma takiej pozycji jak „sprawy miesz-
kańców”. Proszę zatem wyprowadzić 
mnie z błędu.

1. Kilka miesięcy temu miałam awa-
rię oświetlenia w łazience. Zadzwoni-
łam do ADM z prośbą o skontaktowa-
nie z elektrykiem. Chciałam, aby usu-
nął tę awarię (odpłatnie) lub aby mi 
administracja poleciła jakiegoś specja-
listę od oświetlenia, bo nie wiem, do 
kogo się zwrócić. Usłyszałam, że ADM 
nie może mi pomóc, bo elektryk wła-
śnie zwalnia się z pracy, a poza tym to 
mój problem, a nie administracji.

2. Kilka tygodni temu miałam awa-
rię pieca gazowego. Znów zwróciłam 
się do ADM Centuś, tym razem osobi-
ście. Prośba jak wyżej, dodałam jesz-
cze, że zależy mi na dobrym specja-
liście, bo wiadomo – z gazem żartów 
nie ma. Najpierw pani z administracji 
próbowała mi wmówić, że nie umiem 

włączyć tego pieca lub jest słabe ci-
śnienie wody. Gdy upierałam się przy 
usunięciu awarii, bo piec w ogóle się 
nie włącza, powiedziała mi, że to mo-
ja sprawa, a poza tym mam jej nie za-
wracać głowy, bo ona ma ważniej-
sze sprawy do załatwienia. Następne-
go dnia zadzwoniłam do administra-
cji osiedla Chemik i poprosiłam o kon-
takt z jakimś fachowcem od usuwania 
awarii pieców w łazienkach. Miła pani 
podała mi telefon do takiej osoby i ko-
lejnego dnia już mogłam wziąć ciepłą 
kąpiel. Byłam w szoku – to na Chemi-
ku pomagają ludziom, a w Centrum 
się nie da?!

3. Kilka dni temu (w sobotę,  
7. 12. 2013) poszłam do piwnicy w mo-
im bloku i z przerażeniem stwierdzi-
łam, że ktoś włamał się do mojej i są-
siada. Powiadomiłam go natychmiast 
i po chwili okazało się, że u mnie zgi-
nęła tylko nowa kłódka, a u niego nie 
dało się wyłamać kłódki, więc złodzie-
j(e) wyłamał drzwi w zawiasach. Znów 
zadzwoniłam do ADM Centrum, aby 
to zgłosić i zapytać, czy kratowanych 
drzwi mających chronić nasze piwnice 
przed wejściem osób postronnych, nie 
dałoby się lepiej zabezpieczyć. W tej 
chwili zamek w nich można otworzyć 
jednym palcem (sąsiad pokazał mi, jak 
się to robi w pół sekundy). 

I co usłyszałam w ADM przy ul. Ko-
muny Paryskiej? Oczywiście, że nic 
nie można zrobić. Sympatyczny pan 
obiecał, co prawda, że jeszcze się nad 
tym zastanowi, ale w zasadzie nic nie 
obiecuje. Bo przecież te drzwi, jak ktoś 
chce i się uprze, i tak otworzy. Uwa-
żam zatem, że należy je usunąć, aby 
nikt z mieszkańców nie łudził się, że 
ich piwnice są jakoś chronione.

Mam zatem trzy pytania.
1. Czy nie byłoby taniej zlikwidować 

ADM Centrum, skoro w niczym mi nie 

pomaga (innym pewnie też)? Dlacze-
go mam łożyć na utrzymanie martwe-
go dla mnie ciała?

2. Proszę wyjaśnić, czy wszyscy 
mieszkańcy wszystkie awarie w swo-
ich mieszkaniach usuwają własnym 
sumptem, czy też administracja ja-
koś się tym zajmuje, aby np. ktoś, kto 
podaje się za gazownika nie majstro-
wał w sieciach i urządzeniach, któ-
re powinny być sprawne i naprawiane 
przez wypróbowanych i dobrych spe-
cjalistów. 

3. Czy jesteśmy skazani na złodziei 
i możemy tylko bezczynnie czekać, 
kiedy znów splądrują nie tylko piwni-
ce, czy też cywilizowany świat wymy-
ślił już jakieś zamki i można je zamon-
tować. 

Myślę, że odpowiedź na te pyta-
nia może zainteresować także innych 
mieszkańców Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Jadwiga Jenczelewska,
mieszkanka bloku przy ul. Świer-

czewskiego 48A, osiedla Centrum.
Zarząd SSM: Ze zdumieniem przy-

jęliśmy Pani interwencję skierowa-
ną do redakcji „MS”, gdyż w za-
kresie obowiązków każdej admini-
stracji osiedli SSM, poza wykony-
waniem szeregu czynności zwią-
zanych z prawidłową eksploata-
cją i utrzymaniem zasobów na od-
powiednim poziomie technicznym, 
jest również udzielanie wszelkiej 
możliwej pomocy zamieszkałym 
w obszarze działania danej ADM.

W związku z niewłaściwym podej-
ściem pracowników ADM do proble-
mów, które wystąpiły w Pani miesz-
kaniu przeprowadzono ostrą roz-
mowę z pracownikami administra-
cji os. „Centrum” z zaznaczeniem, 
że w przypadku powtórzenia się po-
dobnych zdarzeń zostaną wycią-
gnięte surowe konsekwencje dys-
cyplinarne. Dziękując za wskazania 
nieprawidłowości w działaniu ADM 
przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Ponadto informujemy, że zobo-
wiązano kierownika ADM do pod-
jęcia niezwłocznych działań, mają-
cych na celu zapewnienie maksy-
malnego zabezpieczenia wejścia do 
piwnic i ochrony ich przed włama-
niami.

Sprawy dotyczące obowiązków 
Spółdzielni wobec użytkowników 

ciąg dalszy na str. 28

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 24
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mieszkań i obowiązków mieszkańców 
określa jednoznacznie Regulamin 
obowiązków SSM i użytkowników. 
Swego czasu był on publikowany na 
łamach „MS”, a obecnie jest dostęp-
ny na stronie internetowej SSM.

Zabierać stare
W związku z pracami inwestorski-

mi – wymianą domofonów na nowe, 
zwracam uwagę na małe ogniwo w ca-
łym procesie, a jednak znaczące.

Po wymianie, stare domofony wraz 
z papierowym opakowaniem, zosta-
wiane są u lokatorów. Uważam, że po-
winny zostać zebrane i bezpośrednio 
przekazane do zbiorowiska odpadów. 
Szczególnie, że są to urządzenia elek-
troniczne. 

Liczę na pozytywną reakcję, zwa-
żywszy na to, że SSM czynnie, już 
od wielu lat bierze udział w procesie 
zmian ukierunkowanych na efektywne 
zagospodarowanie odpadów, przyczy-
niając się do ochrony środowiska na-
turalnego. 

J. P.
(dane do wiadomości redakcji)

Zarząd SSM: Podzielamy pogląd, 
że tego typu urządzenia powinny 
być zabierane przez firmę wykonu-
jącą usługę i przekazywane do uty-
lizacji. Informujemy, że z firmami re-
alizującymi montaże przeprowadzo-
no rozmowy i zostały zobowiązane 
do zabierania starych urządzeń.

Chcę rozwijać swoją pasję
Jestem pasjonatem fotografii, który 

boryka się z problemem kontynuowa-
nia (rozwijania) swojej pasji. Problem 
mój polega na braku miejsca na pro-
wadzenie sesji zdjęciowych. Ponieważ 
wielkość mieszkań nie pozwala na ja-
kiekolwiek rozłożenie zestawu do foto-
grafii studyjnej.

Zwracam się z prośbą o udostępnie-
nie nawet małego pomieszczenia (su-
szarni itp.). Jestem w stanie ponieś 
niewielką opłatę za korzystanie z tego 
pomieszczenia.

Deklaruję się, we własnym zakresie, 
doprowadzić pomieszczenie do po-
rządku oraz utrzymywać je w wysokim 
standardzie (gładzie, drzwi).

W ramach podziękowania za stwo-
rzenie mi miejsca do rozwijania mo-
jej pasji, służę swoją osobą przy fo-
tografowaniu imprez organizowanych 
przez SSM. 

Jestem kilkuletnim Członkiem SSM 
osiedla Węzłowiec, cenię sobie pro-

fesjonalizm, jaki państwo wkładają 
w prowadzenie tak dużego przedsię-
biorstwa, liczę na pomoc i nawiązanie 
owocnej współpracy. 

Z poważaniem
Artur Wacławek

Zarząd SSM: W sprawie wynajęcia 
pomieszczenia prosimy złożyć od-

powiedni wniosek do Zarządu SSM. 
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Ra-
dy Osiedla postaramy się, w mia-
rę posiadanych możliwości, wyna-
jąć ewentualne pomieszczenie, któ-
re spełni Pana oczekiwania.

Śmietnik i częstotliwość
wywozu wielkich 

gabarytów
Szanowna Redakcjo

Zwracam się Państwa w nawiąza-
niu do artykułu „Ile kontenerów, ty-
le pytań, problemów” opublikowanym 
w 11 numerze pisma Moja Spółdziel-
nia, w którym przedstawiona została 
kwestia utrzymania czystości w okoli-
cy śmietników. Tak jak wskazuje Autor 
bez wątpienia część winy za nieporzą-
dek wokół śmietników ponoszą lokato-
rzy, uważam jednak, iż SSM jako za-
rządca powinna w lepszy sposób pro-
wadzić gospodarkę odpadową (i chy-
ba nie tylko ja, biorąc pod uwagę listy 
kierowane do Państwa redakcji).

Mieszkam w bloku przy ulicy Przy-
jaźni – śmietnik, z którego korzysta-
my jako mieszkańcy został udostęp-
niony Spółdzielni przez Gimnazjum nr 
2. Okoliczność ta jest niestety przez 
administrację skrzętnie wykorzystywa-
na jako argument przeciw obudowa-
niu i tym samym zamknięciu śmiet-
nika dla osób postronnych (bo to nie 
teren SSM). Kontenery są bezpraw-
nie wykorzystywane przez niektórych 
mieszkańców pobliskich domów jedno-
rodzinnych, którzy podrzucają do nich 
np. liście. Tytułem przykładu podaję, że 
we wrześniu br. przy śmietniku zosta-
ły wyrzucone gałęzie i liście. Od tam-
tego czasu systematycznie informowa-
łam o zaistniałej sytuacji administrację 
osiedla Michałkowice. Efekt: mamy li-
stopad – góra gałęzi jak leżała tak leży.

Innym problemem są odpady wielko-
gabarytowe – zaproponowane w arty-
kule rozwiązanie, aby dostosować ter-
miny remontów mieszkań do przyję-
tych przez Spółdzielnię terminów wy-

wozu odpadów wielkogabarytowych 
jest pomysłem całkowicie chybionym 
i w żadnej mierze nie rozwiąże proble-
mu, chociażby z tej przyczyny, że każ-
dorazowo termin remontu uzależnio-
ny jest między innymi od harmonogra-
mu zaproponowanego przez firmę bu-
dowlaną.

Dlaczego Spółdzielnia zamiast roz-
wiązywać problemy, zrzuca winę za 
bałagan wokół śmietników wyłącznie 
na mieszkańców? Dlaczego na całym 
terenie nie są zastosowane rozwią-
zania, które sprawdzają się w innych 
miastach, m.in.:

- zabudowanie śmietników i ograni-
czenie do nich dostępu wyłącznie dla 
mieszkańców,

- zamiast pozostawiania odpadów 
wielkogabarytowych przy każdym 
śmietniku, wprowadzenie kilku dużych 
kontenerów stojących zawsze w wy-
znaczonym miejscu i wywożonych 
przynajmniej raz w tygodniu – takie 
rozwiązanie funkcjonuje np. w Spół-
dzielni Mieszkaniowej Załęska Hałda 
w Katowicach,

- wystosowanie pisma do mieszkań-
ców domków jednorodzinnych przy-
pominającego o tym, że kontenery 
służą mieszkańcom poszczególnych 
bloków oraz poinformowania straży 
miejskiej o naruszaniu obowiązują-
cych przepisów.

Zgadzam się z Panią Barbarą Sze-
ją, która czuje się „jakby mieszkała 
w dzielnicy slumsów” – niestety okoli-
ce śmietników znajdujących się na te-
renie SSM są zaniedbane i zaśmieco-
ne. W całej sytuacji na podziękowania 
zasługuje jedynie dozorca, który – po 
moich kilkukrotnych interwencjach – 
codziennie rano sprząta teren wokół 
śmietnika – za co bardzo mu dziękuję.

Z poważaniem Sylwia Rak
Zarząd SSM: Problem związany 

z lokalizacją i utrzymanie śmietnika 
jest doskonale znany Radzie Osie-
dla i administracji os. „Michałkowi-
ce”. Dwukrotnie już przedstawicie-
le RO i ADM dokonywali wizji lokal-
nych przy budynku Przyjaźni 36 pod 
kątem wyznaczenia miejsca, na któ-
rym można by zlokalizować budo-
wę śmietnika służącego wyłącznie 
mieszkańcom tego budynku. Nieste-
ty, brak jest możliwości usytuowa-
nia takiego śmietnika, gdy uwzględ-
ni się przepisy prawa budowlane-
go rygorystycznie określające odle-
głości od okien budynku. W związku 
z taką sytuacją RO i ADM przepro-

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 26
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Ksawery nabroił, trzeba uważać
Orkan „Ksawery”, jaki przechodził przez nasz kraj w pierwszej połowie grudnia wyrządził wiele zniszczeń i na-

raził ludzi na znaczne straty materialne, nie mówiąc już o ofiarach śmiertelnych. W samych zasobach Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej osiedlowe administracje odnotowały w sumie kilkanaście „incydentów”. By-
ły to między innymi: uszkodzenia obróbek blacharskich na dachach budynków, urwane klapy włazowe na dach 
czy powalone drzewa lub złamane duże gałęzie.

Służby techniczne osiedlowych ad-
ministracji, po przeprowadzonych 
przeglądach lub sygnałach od miesz-
kańców, odnotowały urwane lub naru-
szone klapy wejściowe na dach w klat-
kach schodowych przy Niepodległo-
ści  57, 61D (os. „Chemik”), Ryszar-
da Gansińca 8 (os. „Centrum”), Woj-
ciecha  Korfantego  10A,  B, (os. „J. 
Tuwima”), Marii  Skłodowskiej-Curie 
79B  (os. „Bańgów”). Uszkodzoną ob-
róbkę blacharską na dachach budyn-
ków zauważono przy adresach: Al-
fonsa Zgrzebnioka 38, Michałkowic-
kiej  23, Wojciecha  Korfantego  14, 
Leśnej  15, Marii  Skłodowskiej-Cu-
rie  65. Zniszczone ogrodzenie stano-
wiska kontenerowego zgłoszono przy 
Alei  Młodych  10-15 oraz Walerego 
Wróblewskiego  2-4 w osiedlu „Mło-
dych”. Wiatr przetrzebił też osiedlowy 
drzewostan. Połamały się drzewa mię-
dzy innymi w rejonie budynków przy 
ulicy Karola Świerczewskiego 46-48 
w „Centrum” czy Wojciecha  Korfan-
tego  14  w osiedlu im. Juliana Tuwi-
ma, a wiele drzew pozbawionych zo-
stało gałęzi. Zanotowano również po-
jedyncze przypadki uszkodzenia ko-
szy na śmieci, skrzynek reklamowych 
i okienek piwnicznych. Wszystkie wy-
mienione szkody zostały niezwłocznie 
usunięte lub właściwie zabezpieczone.

Siemianowicka straż pożarna mię-
dzy 5 a 7 grudnia, w następstwie hu-
raganowych wiatrów wyjeżdżała w na 

interwencje w obrębie naszego mia-
sta kilkanaście razy. – Działania pod-
jęliśmy między innymi przy ulicach: 
Karola Świerczewskiego, Powstań-
ców, Konopnickiej, Piastowskiej 
i Kasztanowej. Na terenie admini-
strowanym przez Spółdzielnię musie-
liśmy interweniować raz – w „Michał-
kowicach” przy ulicy Kościelnej 36. 
Straż wezwano, gdy zorientowano 
się, że uszkodzona została ściana 
szczytowa budynku, z której oderwały 
się płyty acekolowe. Strażakom uda-
ło się zabezpieczyć miejsce za pomo-
cą ciężkiego sprzętu. Zniszczeniu ule-
gło w sumie około 25 płyt – powiedział 
starszy kapitan Marcin Wyrzykowski 
z Komendy Miejskiej PSP w Siemia-
nowicach Śląskich.

Jako ciekawostkę podajmy, że po 
usunięciu uszkodzonych płyt oczom 
ukazał się adres 15-go  Grudnia, 
a więc nazwa ulicy, jaka funkcjono-
wała wcale jeszcze nie tak dawno, za-
miast ulicy Kościelnej. Tak na margi-
nesie nazwę 15. grudnia ulica otrzy-
mała jako uhonorowanie połączenia 
(dokładnie w 1948 roku) Polskiej Partii 
Socjalistycznej i Polskiej Partii Robot-
niczej w następstwie, czego powsta-
ła Polska Zjednoczona Partia Robot-
nicza. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu 
w wielu miastach funkcjonowały ulice 
o tej właśnie nazwie. Na przełomie lat 
80. i 90. wracano do starych nazw ulic, 
tak jak w przypadku ulicy Kościelnej 

lub nadawano ulicom nowych patro-
nów. Ulica Kościelna „wróciła” do „Mi-
chałkowic” w roku 1990 uchwałą nr 
XVI/57/90 Miejskiej Rady Narodowej 
w Siemianowicach Śląskich.

Wracając do sedna – wiatru, mając 
na uwadze fakt, że w ostatnich tygo-
dniach dość często mamy do czynie-
nia z mocniej niż zwykle wiejącym wia-
trem, straż pożarna radzi, by spraw-
dzić stan swoich okien w mieszka-
niach i dobrze je zabezpieczyć, obser-
wować prognozy meteorologów i w ra-
zie zapowiedzi kolejnych orkanów, hu-
raganów itp., usunąć lub w inny spo-
sób zabezpieczyć wszystkie elemen-
ty umieszczone na zewnątrz budyn-
ku, takie jak: anteny satelitarne, rekla-
my, donice oraz przedmioty trzymane 
na balkonach, bo wiejący wiatr, z siłą 
przekraczającą grubo ponad 100 hm/h 
potrafi „ponieść” i stworzyć zagroże-
nie. Warto w tym czasie patrzeć gdzie 
się parkuje swoje samochody, by nie 
były to miejsca pod drzewami, bo na-
wet, jeśli drzewo nie przewróci się, to 
oderwana gałąź potrafi wyrządzić nie 
mniejszą szkodę. Mieszkańcom straż 
pożarna radzi, by w miarę możliwo-
ści w takich przypadkach pozostawali 
w domach, a gdy jest już taka koniecz-
ność – bo trzeba pracować, uczyć 
się..., obierać taką drogę do celu, by 
była możliwie bezpieczna – daleko od 
parków, skwerów itp. Z rozsądkiem.

Zdjęcia patrz str. 36. rg

wadziły rozmowy z dyrekcją szko-
ły w celu wybudowania na terenie 
szkoły, na koszt SSM, zamknięte-
go śmietnika służącego wyłącznie 
mieszkańcom i szkole, co powin-
no rozwiązać istniejący problem, 
a przede wszystkim ograniczyć roz-
rzucanie wyrzucanych odpadów 
przez tzw. szperaczy, jak i podrzu-
canie śmieci przez innych użytkow-
ników.

Częstotliwość wywozu odpa-
dów wielkogabarytowych w związ-

ku z wejściem w życie nowych za-
sad gospodarowania odpadami ko-
munalnymi nakładających na gminę 

obowiązek kompleksowego zajęcia 
się śmieciami obecnie określa Re-
gulamin uchwalony przez Radę Mia-
sta. Jego zapisy stanowią, że wy-
wóz tych odpadów odbywa się raz 
na dwa tygodnie.

Zarząd SSM od początku wejścia 
w życie ustawy i przyjętego na tej 
podstawie regulaminu systematycz-
nie kieruje do UM wnioski o zwięk-
szenie częstotliwości zabierania 
wielkich gabarytów, na co najmniej 
raz na tydzień, czyli tak jak było to 
wcześniej na podstawie umowy po-
między MPGKiM i Spółdzielnią.

Pani Wanda M.
Odpowiedź na poruszony przez Pa-

nią problem przedstawimy w przy-
szłym wydaniu „MS”

ciąg dalszy ze str. 28

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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W  n a d c h o d z ą -
cym roku nie nastą-
pią jakieś zasadnicze 
zmiany w Twoim ży-

ciu. Wszystko będzie biec normalnym 
torem. W połowie roku będziesz mieć 
dużo pracy, niestety trudnej i wyczer-
pującej, ale wpadnie też trochę pie-
niędzy, które są Ci bardzo potrzebne.

W pracy nastąpią 
jakieś nagłe i nieprze-
widziane zmiany. Mo-
że nowy szef, może 

reorganizacja przedsiębiorstwa. Czy bę-
dzie to dla Ciebie korzystne, trudno jesz-
cze przewidzieć. Dużo zależeć będzie od 
tego, jak Ty sam ustosunkujesz się do 
tych nowości.

Bardzo dobrze, 
że już teraz my-
ślisz o letnim urlopie: 
gdzie go spędzić, jak 

wszystko zorganizować? Bądź jed-
nak realistą i przy snuciu letnich pla-
nów pamiętaj o przysłowiu „wedle sta-
wu grobla”. Wszystko powinno się uło-
żyć po twojej myśli.

Szykują się jakieś 
zmiany w Twoim, 
uregulowanym życiu. 
Być może zmienisz 

pracę, być może poznasz ludzi, któ-
rych wkrótce nazwiesz swoimi, nowy-
mi przyjaciółmi. Pomyślnymi miesiąca-
mi będą – październik i listopad.

W 2014 roku cze-
ka Cię jubileusz, waż-
ny nie tylko dla Ciebie, 
ale także dla Twojej ro-

dziny. Przygotuj się starannie do tej uro-
czystości, bo od tego w dużej mierze 
zależy dalsza przyszłość. No i nie za-
pomnij o prezencie dla współmałżonka.

W rodzinie szykują 
się zmiany. Może na-
wet wesele. Chociaż 
nie jesteś za bardzo 

zadowolony z wyboru Twego syna, 
czy córki, uszanuj ich decyzję. Już pod 
koniec roku przekonasz się, że była 
ona słuszna. W pracy dobre zmiany.

Będzie to rok bar-
dzo zróżnicowany. 
Sytuacje przyjemne 
będą przeplatały się 

z przykrymi. Z właściwą Ci dyplomacją 
potrafisz z przykrych wybrnąć, a ko-
rzystne utrwalić. Na imieniny ktoś za-
skoczy Cię prezentem, którego się nie 
spodziewasz.

W nadchodzącym 
roku unikaj ryzykow-
nych decyzji i pochop-
nych działań, żeby 
potem nie żałować. 

Ostrożnie działaj na wiosnę, kiedy na-
silą się wokół Ciebie konflikty i niepo-
wodzenia. Reszta roku będzie dobra.

W 2014 roku czeka 
Cię kilka wyjazdów 
służbowych w czasie, 
których poznasz wie-

lu nowych, ciekawych ludzi i wzboga-
cisz swoją wiedzę o miejscowościach, 
w których będziesz przebywać.

Ciesz się z tego, że 
w roku, który minął 
zrealizowałeś coś, co 
było dla Ciebie waż-

ne. Nowy rok przyniesie jeszcze am-
bitniejsze zadania. Podołasz im, je-
śli porozumiesz się w tych sprawach 
z jakimś bardzo Ci życzliwym Bykiem. 

W 2014 roku uważaj, 
żeby niepotrzebne kłót-
nie o drobiazgi nie po-
psuły atmosfery rodzin-

nej. Ta sytuacja może się nasilić w poło-
wie roku, a rację będą podzielone. Wiele 
szczęścia otrzymasz od dzieci. 

Dla Ciebie, albo dla 
kogoś z Twoich bli-
skich w nadchodzą-
cym roku nastąpi 

ważne wydarzenie. Może to Twój syn, 
albo córka bardzo pomyślnie skoń-
czy studia, a może Ty sam staniesz 
się posiadaczem dyplomu, czy innego 
istotnego świadectwa. 

Jaki będzie 
2014 rok?

Święta  i powitanie  Nowego  Roku 
za nami. Teraz czas na karnawa-

łowe tańce i swawole. A jak zabawa, 

to i coś na ząb by się przydało. Pro-
ponujemy  sałatki  i jakiegoś  drinka. 
Nasze przepisy przyrządzić możemy 
stosunkowo szybko i tanio.

Z ananasem
Puszka ananasa, puszka kukurydzy, 

kawałek żółtego sera, ząbek czosnku, 
łyżka majonezu, sól, pieprz do smaku. 

Krążki ananasa pokroić, dodać kuku-
rydzę, zmiażdżony czosnek i przypra-
wy. Całość wymieszać z majonezem.

Z pieczarek
40 dag pieczarek, 1 cebula, 1-2 jajka, 

1 łyżka stołowa oleju, sok z 1 cytryny, 
sól, pieprz do smaku. Oczyścić trzony 
pieczarek, a z kapeluszy zdjąć błonkę. 
Umyte grzyby zalać gorącą wodą, do-
dać soku z cytryny i ugotować. Ugoto-
wane pieczarki i cebulę pokroić na pół-
plasterki, po czym przyprawić olejem, 
solą i pieprzem. Przygotowaną masę 
ułożyć kopiasto na salaterce i przybrać 
kawałkami jaj.

Z morszczuka lub dorsza
20 dag filetów, pół pęczka włoszczy-

zny bez kapusty, 2 ugotowane ziem-
niaki, 2 ogórki kiszone, 2 jabłka, 10 
dag majonezu, zielona pietruszka, sól, 
pieprz, sok z cytryny do smaku. Filety 
ugotować w wywarze z jarzyn, delikat-
nie wyjąć, ostudzić, pokroić w kostkę ra-
zem ze wszystkimi składnikami. Całość 
przyprawić, wymieszać z majonezem, 
posypać posiekaną natką pietruszki.

Z twarożkiem
50 dag jabłek, sok z cytryny, 2-3 po-

marańcze, opakowanie serka homo-
genizowanego, ćwierć szklanki jogur-
tu lub kefiru, łyżeczka posiekanej zielo-
nej pietruszki, sól, mielona, słodka pa-
pryka do smaku. Umyte jabłka pokro-
ić na plasterki, skropić sokiem z cytry-
ny. Pomarańcze obrać ze skórki i rów-
nież pokroić na plasterki. Owoce uło-
żyć na talerzu na przemian warstwa-
mi w kształcie wieńca. W środek wlać 
serek wymieszany z jogurtem i przy-
prawami. Posypać zieloną pietruszką.

Cubano cocktail
60 ml kubańskiego rumu, sok z poło-

wy limonki, 10 ml soku ananasowego. 
Składniki wymieszać z kruszonym lo-
dem i przecedzić do kieliszka.

Sałatki
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO:  3. Rodzaj zamknięcia; 

8. Sanie lub samochód; 9. Niewin-
ny kwiat; 10. „Dobrze mieć sąsia-
da” z inicjatywy MOPS Siemianowice 
Śląskie; 11. Tysiąc tysięcy: 12. Mie-
szaniec rasowy; 13. Litera po iksie; 
14. Buty dla domatora; 16. Wojsko; 
19. Wietrzna choroba; 20. Lokomoty-
wownia; 21. Faza procesu; 22. Myśl 
przewodnia; 23. Figura nad areną; 
28. Władza uniwersytecka; 31. Wie-
kowy mebel; 32. Cykuta, roślina trują-
ca; 33. Długi sznur z pętlą; 34. W każ-
dy poniedziałek, jest pełniony przez 
Członków Zarządu w siedzibie SSM 
w godzinach od 13.00 do 17.00; 
35. Przyganiał mu kocioł a sam smo-
lił; 36. Wynagrodzenie; 37. Czasem 
wyskoczy z paleniska.

PIONOWO:  1. Czarcia wierzba; 
2. Ruch do muzyki; 3. Sąd, opinia; 
4. Siłacz; 5. Uchwyt u drzwi; 6. Nar-
ciarski gigant; 7. Skrzynia murarska; 
14. „Kierunek przedsiębiorczość” re-
alizowany w PUP w Siemianowi-
cach Śląskich. 15. Zmiana na lep-
sze; 17. Mama i tata; 18. Niejedna 
była zorganizowana z okazji Mikoła-
ja i Sylwestra; 24. Więcej jak pole-
cenie; 25. Łąka leśna; 26. Wiejskie 
sanie; 27. Bryła o lejkowatym kształ-
cie; 28. Stok nasypu; 29. 12.500 eg-
zemplarzy „Mojej  Spółdzielni”, ga-
zety wszystkich mieszkańców SSM; 
30. Wśród wanadowców.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 20 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 

20. I. 2014 r. - na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte  20  z dopiskiem Redak-
cja  „Moja  Spółdzielnia”  –  krzyżów-
ka nr 1/2014. Nagrody za rozwiązaną 
krzyżówkę nr 12/2013 z hasłem – Mi-
łych Świąt w srebrnej bieli, otrzymują: 
Michał LEMPA, ul. Wł. Reymonta 24; 
Janina SIKORA, ul. W. Wróblewskie-
go 55; Jan KUBAN, ul. ZHP 9. 

Zwycięzcom gratulujemy i zapra-
szamy (z dowodem osobistym) do 
działu GZM po odbiór nagród. Nagro-
dę główną – niespodzianka – ufundo-
wała firma Sukces s.c., Siemianowi-
ce Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. Fun-
datorem pozostałych nagród jest Sie-
mianowicka  Spółdzielnia  Mieszka-
niowa.

J K L
Sekretarka mówi do zapracowanego 

biznesmena:
- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej że-

by przyszła jutro! A najlepiej niech wcze-
śniej zadzwoni, to umówisz ją na konkret-
ną godzinę.

J K L

Zima, las, pada śnieg. Po lesie cho-
dzi podenerwowany niedźwiedź. To 
złamie choinkę, to kopnie w drzewo, to 
pogoni wilka - ogólnie - mocno wście-
kły! Chodzi i gada:

- Po jaką cholerę piłem tę kawę we 
wrześniu...

J K L
Zimowe popołudnie. Piękna dama 

wychodzi na spacer w futrze i spoty-
ka na ulicy członków organizacji eko-
logicznej.

- Jak Pani nie wstyd nosić futro zdarte 
z żywych norek?

- To nie norki, to poliestry.
- A czy Pani wie, ile poliestrów musiało 

oddać życie, żeby pani miała futro?
J K L

W zimowy wieczór gajowy złapał w le-
sie 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
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Szkolne sale gimnastyczne służą...
Kilka tygodni temu darmowe treningi piłkarskie zainicjowane przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, 

z boisk na wolnym powietrzu przeniosły się do sal gimnastycznych. I wcale nie straciły na zainteresowaniu 
wśród dzieci. Ćwiczenia, choć krótsze, są niemniej intensywne i ciekawe.

Treningi prowadzone w salach gimnastycznych to niejako 
drugi etap, kontynuacja zajęć z boisk wielofunkcyjnych. Za-
jęcia prowadzone są nadal – tu się nic nie zmieniło – pod 
okiem wykwalifikowanych trenerów piłkarskich ze Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej, byłych piłkarzy – Dariusza Rzeźnicz-
ka i Roberta Razakowskiego. Od połowy listopada odby-
wają się one w czterech salach gimnastycznych siemiano-
wickich szkół, w różnych częściach miasta: w Gimnazjum 
nr 2 w Michałkowicach, Gimna-
zjum nr 3 w osiedlu im. Juliana 
Tuwima, Zespole Szkół Sporto-
wych w Bytkowie oraz Zespole 
Szkół nr 1 w osiedlu „Bańgów”. – 
Bardzo dobrze, że dzieci mogą 
teraz trenować w salach gimna-
stycznych. Jest utrzymana pew-
na ciągłość w tym wszystkim. 
Z pewnością dużą zaletą trenin-
gów w zamkniętej sali jest to, że 
na zajęcia nie mają wpływu wa-
runki atmosferyczne. Czy pada 
deszcz, śnieg, wieje wiatr, jest 
zimno – nie ma znaczenia, tre-
ningi się odbywają. Innym plu-
sem jest fakt, że teraz nikt po-
stronny nie przeszkadza nam 
w realizacji treningu. Sala jest 
tylko dla nas, dla danej grupy 
dzieci. Na otwartych boiskach 
bywały sytuacje, że młodzież 
wchodziła i grała swoje albo na-
wet wjeżdżała rowerami na bo-
isko. Tu ten problem zniknął, z czego wszyscy się cieszy-
my – relacjonuje trener Dariusz Rzeźniczek. 

9-letni Igor Smerkoski z osiedla „Tuwima”, stały uczest-
nik treningów niemal od początku ich organizowania, także 
dostrzega plusy sali gimnastycznej. – Gra mi się tu nawet 
lepiej niż na otwartym boisku. Jest cieplej, a w czasie gry 
szybciej można się zatrzymać. Nie ślizgam się i czuje się, 
że jest to intensywny trening.

- Najbardziej podobają mi się mecze. W sali gimnastycz-
nej mamy więcej okazji do strzelania bramek – mówi z ko-
lei 9-letni Paweł  Dreja. – Przydałyby się jeszcze większe 
bramki tutaj i dłuższy trening niż jest teraz. Dałbym radę na-
wet trzy godziny grać. To byłoby fajnie. A to, że takie trenin-
gi w ogóle się odbywają dowiedziałem się od kolegi Igora, 
który wcześniej już chodził. Spodobało mi się i chodzę bar-
dzo często – stwierdza.

Mecze najbardziej lubi również 7-letni Marcin  Sikora 
z osiedla „Młodych”, który na treningi zaczął chodzić dosyć 
niedawno, ale stara się być bardzo aktywny. – Jestem już 
po raz siódmy czy ósmy na treningu. Chce mi się grać to 
gram – kwituje. 

Tak jak było do tej pory, zajęcia są otwarte i mogą w nich 
uczestniczyć wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat. Treningi po-
dzielone są na dwie części – dla młodszych w wieku 7-9 

i starszych w kategorii wiekowej 10-12 lat. - Ukształtowa-
ły się już grupy dzieci stale przychodzące, starające się nie 
odpuszczać praktycznie żadnego treningu. Najczęściej to 
grupy około 8-12 osobowe i ze względu na to, że stosunko-
wo niewielkie, dobrze się je prowadzi. Oczywiście nadal za-
pisujemy nowe osoby, ale nie jest ich już tak dużo, jak było 
to w okresie letnim – mówi Dariusz Rzeźniczek.

W listopadzie dzieci, które wzięły udział przynajmniej 
w dziesięciu treningach otrzy-
mały niemal pełne stroje piłkar-
skie i dzisiaj „świecą” nimi na 
treningach. – Pamiętam, jakie 
było poruszenie na pierwszych 
treningach po rozdaniu przez 
organizatorów strojów. Najwię-
cej rozmów między chłopaka-
mi dotyczyło oczywiście tego, 
kto jaki ma numer na koszul-
ce itp. Wydaje mi się, że teraz 
dzieci, mając taki trykot, nieco 
inaczej podchodzą do zajęć – 
tak poważniej. Tworzy się pew-
na więź między nimi, drużyna, 
zwarta ekipa – opisuje z satys-
fakcją trener Rzeźniczek. - Robi 
to naprawdę fajne wrażenie, gdy 
na treningu zjawia się 12 osób, 
w tym 10 w jednolitych strojach 
– dodaje.

Czy po przenosinach z boisk 
do sal gimnastycznych zmienił 
się układ zajęć, rodzaje trenin-

gów? – Kontynuujemy to, co robimy od pierwszych zajęć. 
Od początku pracujemy nad podstawowymi elementami pił-
karskimi, jak podanie, przyjęcie, ustawienie się, strzał. Pra-
cujemy nad koordynacją ruchową, bo o to w tym wszystkim 
między innymi chodzi – opisuje trener Robert Razakowski 
i mówi dalej: - Wprowadzamy stopniowo kolejne elemen-
ty, coraz trudniejsze do wykonania: praca głową, kolanami, 
stałe fragmenty gry, precyzja. W salach te treningi są inten-
sywniejsze. Mając na przykład 12-osowoą grupę chłopaków 
dzielę ich na trzy podgrupy i gramy rotacyjnie 4-minutowe 
mecze. To, myślę, wystarcza.

Jak dodaje trener Dariusz Rzeźniczek, podczas zajęć na-
dal wykorzystywane są drabinki koordynacyjne, znaczniki, 
a sala umożliwiła korzystanie dodatkowo z materacy, piłek 
lekarskich, drewnianych ławek czy drabinek gimnastycz-
nych zamocowanych do ścian. Każda z tych rzeczy daje 
nam dodatkowe możliwości, których nie mamy na otwartych 
boiskach, są urozmaiceniem treningu – zauważa.

Treningom niemal zawsze przygląda się, czasem mniej-
sza, niekiedy większa grupka opiekunów dzieci. Wymienia-
ją między sobą uwagi, komentują mecze i poczynania swo-
ich pociech, często ich dopingując. – Jestem bardzo zado-
wolona z proponowanych zajęć. Widać, jak wszyscy się sta-
rają. Podoba mi się to, co robi trener, jak układa grę. Fajnie 

Treningi w salach gimnastycznych 
przeprowadzane są w terminach:

„Michałkowice”
Gimnazjum nr 2, ul. Przyjaźni 28  

– czwartki
- 16.30-17.30 – grupa młodsza,
- 17.30-18-30 – grupa starsza.

„Węzłowiec”
Zespół Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3  

– czwartki
- 18.30-19.30 – grupa młodsza,
- 19.30-20.30 – grupa starsza.

„Bańgów”
Zespół Szkół nr 1, ul. Karola Szymanowskiego 11  

– poniedziałki
- 16.30-17.30 – grupa młodsza,
- 17.30-18.30 – grupa starsza.

os. im Juliana Tuwima 
Gimnazjum nr 3, ul. Wojciecha Korfantego 18  

– piątki
- 16.30-17.30 – grupa młodsza,
- 17.30-18.30 – grupa starsza.
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by było, żeby było takich treningów jeszcze więcej – komen-
tuje Joanna Dreja, mama Pawła, mieszkająca poza zaso-
bami Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Treningi, jak już wspomniano, są otwarte dla wszystkich – 
nie tylko dla społeczności spółdzielców. W dziennikach tre-

nerów zapisanych jest kilkanaście dzieci spoza Spółdzielni. 
Inicjatywa, ku zaskoczeniu pomysłodawców, nie tylko wy-
pada świetnie pod względem frekwencji, ale i z faktu, iż wy-
kracza poza zasoby spółdzielcze.

Rafał Grzywocz



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

Ksawery nabroił, trzeba uważać
Czytaj - str. 30

Osiedle „Michałkowice”  
– Efekt orkanu, Kościelna 36

Jedno z drzew, które ucierpiało w os. im. Juliana 
Tuwima i kolejne... jakby rażone piorunem  

– w os. „Młodych”


