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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

Dłużnicy - str. 11
Styczniowe remonty - str 17

Styczniowe  remonty 
- czytaj  str. 17

Os. „Michałkowice” 

Z i m a
Wymarł niegdyś tak bogaty

I wesoły las,
Wiatr pościnał wonne kwiaty.

Zetknął źródła w głaz.

Szturm i śnieg po gajach goni
I gwałtowny huk, 

Im wtoruje tam na błoni
Brzydko głodny kruk.

Więc do domów uciekajmy,
Aż ożyje las, 

Do pucharów więc siadajmy,
Gdy do tego czas.

Chociaż nam nie kwitną róże
Ani żaden kwiat

Mamy za to – dzięki Boże!
W winie inny kwiat!

ks. Konstanty Damrot
„Z niwy Śląskiej” - tomik poezji z 1893 r.

Dwa tygodnie…
- czytaj 
 str. 32
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Wykres nr 1.  Członkowie  i  użytkownicy posiadający mieszkania własnościowe  
i odrębną własność w SSM - stan na 31. 12. 2010 r.

Członkowie i zasoby SSM

Wykres nr 2.  Struktura mieszkań w zasobach SSM   
- stan na 31. 12. 2010 r.

- czytaj  str. 4
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na  dyżurze.

Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę
oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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11 stycznia w siedzibie Sejmiku Śląskiego spotkali 
 się na roboczo Andrzej Gościniak – wiceprze-

wodniczący Sejmiku IV kadencji oraz przedstawiciele 
najwyższych władz Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej: Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady 
Nadzorczej i Zbigniew Lekston – prezes Zarządu.

Podstawowym tematem spotkania było wstępne określenie 
możliwości współpracy Sejmiku w kilku obszarach funkcjonowa-
nia Spółdzielni. W trakcie rozmowy Andrzej Gościniak zaznaczył, 
że sprawy Siemianowic Śl., sprawy spółdzielcze zawsze będą 
mu bliskie i jeżeli tylko zezwolą na to prawne zapisy to będzie 
orędownikiem takiego współdziałania. Wiceszef Sejmiku mówił 
również o swoich zamierzeniach, a szczególnie o stworzeniu sta-
łego miesięcznego dyżuru radnego w miastach okręgu wybor-
czego, z którego otrzymał mandat. Z chwilą, gdy dyżury staną się 
faktem, na łamach „MS” podamy terminy. pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Zadłużenia, członkostwo, zasoby
Szeroko rozumiana problematy-

ka członkowska była wiodącym 
zagadnieniem przeprowadzonego 
31 stycznia br. posiedzenia Rady 
Nadzorczej SSM.

Rada analizowała kwestie zadłużenia 
zamieszkałych w zasobach Spółdziel-
ni oraz zapoznała się ze Sprawozda-
niem z działalności działu członkowsko-
-mieszkaniowego za rok 2010 – obszer-
ne fragmenty publikujemy w tekście.

Omawiając kwestie zadłużenia i je-
go nieznacznego wzrostu, zwrócono 
uwagę na niepokojące zjawisko nie-
płacenia za lokale przez osoby, które 
tyle co przekształciły mieszkania w od-
rębną własność. W tych sytuacjach 
pokutuje nie wiadomo skąd powzię-
ta informacja, że jak się jest wyodręb-
nionym właścicielem, to za mieszka-
nie płacić nie trzeba. Odrębną sprawą 
jest fakt, że sporo osób posiadających 
zadłużenia przed przekształceniem – 
spłaciło je i wróciło do niepłacenia za 
mieszkanie. Odnosząc się do wzro-
stu zadłużenia podkreślano, że cho-
ciaż nie stanowi on absolutnie proble-
mu w odniesieniu do całości obrotów, 
to podjęto dalsze kroki dyscyplinujące. 
Materiał o zadłużeniach zilustrowano 
kilkoma wykresami i tabelami. O dłuż-
nikach piszemy też na str. 11, a wykre-
sy publikujemy na str. 12, 16, 17.

Podczas obrad omówiono wyniki fi-
nansowe SSM za 2010 r. i rozmawia-
no z dłużnikami.

Sprawozdanie działu członkow-
sko-mieszkaniowego za rok 2010

W okresie od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2010 roku do działu członkow-
sko-mieszkaniowego wpłynęło 5897 
pism, na 3421 udzielono odpowiedzi, 
a w pozostałych sprawach wystawio-
no umowy o ustanowieniu spółdziel-

czych lokatorskich praw do miesz-
kań, umowy o ustanowieniu spółdziel-
czych własnościowych praw do loka-
li w wyniku przekształcenia oraz decy-
zje w wyniku kupna-sprzedaży miesz-
kań i garaży na podstawie zawartych 
aktów notarialnych.

Z ruchu ludności oraz w wyniku eks-
misji uzyskano 18 mieszkań, w trak-
cie 11 zorganizowanych przetargów 
3 mieszkania zostały nabyte przez 
członków oczekujących spółdzielni 
w drodze przetargu ograniczonego, 
pozostałych 13 zostało wylicytowa-
nych na przetargu nieograniczonym.

Ponadto, zawarto umowy o ustano-
wienie praw do lokali z tytułu:
 Zgonu i prawa do spadku, roz-

wodów, przywrócenia praw członkow-
skich i wzajemnej zamiany - mieszka-
nia lokatorskie – 42.
 Darowizny, sprzedaże na ryn-

ku wtórnym, podziały majątku, dzie-
dziczenia - spółdzielcze własnościo-
we – 210.
 Decyzje o nabyciu przez Człon-

ków Spółdzielni prawa odrębnej wła-
sności do mieszkania – 104.
 Przekwalifikowania mieszkań 

z lokatorskiego prawa na spółdzielcze 
własnościowe na nowych zasadach, 
czyli po wpłacie nominału umorzenia 
lub całkowitej spłacie kredytu – 18.
 Kupna, dziedziczenia i darowizny 

garaży – 59.
 Z tytułu ustanowienia i prze-

niesienia prawa odrębnej własności 
mieszkań Spółdzielnia zawarła 320 
aktów notarialnych
 Z tytułu ustanowienia i przenie-

sienia prawa odrębnej własności ga-
raży zawarto 109 aktów notarialnych, 
lokale użytkowe – 2 akty notarialne.

Przedłużono 11 umów o najem loka-

li, zawarto 1 nową umowę najmu.
W związku z nowo wybudowanym bu-

dynkiem na os. im. Juliana Tuwima zawar-
to 2 umowy na mieszkania lokatorskie.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 
do Spółdzielni wpłynęło 148 wniosków 
o przekształcenie mieszkania.

Do Spółdzielni przystąpiło 243 człon-
ków, 434 zostało skreślonych.

W związku z brakiem obowiązku przy-
stąpienia w poczet członków SSM przy 
kupnie mieszkania, garażu lub lokalu 
użytkowego na rynku wtórnym w 2010 
roku 179 osób skorzystało z możliwo-
ści rezygnacji z członkostwa. Zgodnie 
z uchwałą RN osoby te płacą wyższą 
opłatę eksploatacyjną. W wyniku eksmi-
sji oraz dokonanych zamian uzyskano 
spłatę zadłużeń w kwocie 577.768,00 zł.

Przygotowano projekty, a następnie 
uchwały określające przedmiot odręb-
nej własności na 13 nowo utworzo-
nych nieruchomościach.

Dane na dzień 31. 12. 2010 r.:
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 

ogółem: 12.237 – wykres nr 1 str. 2:
w tym mieszkania o statusie:
 Spółdzielczym lokatorskim – 1065.
 Spółdzielczym własnościowym – 5894.
 Prawo odrębnej własności – 5265.
 Umowy najmu – 13.

Liczba członków Spółdzielni: 13.925 
– patrz wykres nr 2 str. 2:

w tym członkowie:
 zamieszkali – 11796,
 współczłonkostwa – 2042,
 oczekujący – 87.
Do sprawozdania dołączono 9 załącz-

ników, wykresów obrazujących struk-
turę członkowską z określeniem tytu-
łu prawnego oraz strukturę mieszkań 
w SSM ogółem i w rozbiciu na osiedla.

Posiedzenie prowadził Wiesław 
Jaźwiec, przewodniczący RN. pes

O Spółdzielni w Sejmiku

Na zdjęciu od lewej: Wiesław Jaźwiec,  
Andrzej Gościniak i Zbigniew Lekston.
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Gołębie miejskie wywodzące się od 
gołębi skalnych to pospolity widok 
w wielu miastach i miasteczkach. To 
latająco - gruchające towa-
rzystwo staje się jednak pro-
blemem, bo ze względu na 
swą odporność porównywa-
ne jest do szczurów. Już sły-
szymy głosy, że czepiamy się 
ptaszków, a jednak:

„Zakaz dokarmiania 
gołębi”

obowiązuje w coraz więk-
szej ilości wielkich aglomera-
cji, wydających kolosalne pie-
niądze na ochronę zabytków 
i utrzymanie ich w czystości. 
Tablice ostrzegawcze tej tre-
ści nikogo już w nich nie dzi-
wią. Natknąć się na nie moż-
na w Paryżu, Londynie, Ham-
burgu, ba, w Wenecji, której 
placem Świętego Marka pta-
ki te onegdaj zawładnęły nie-
podzielnie. Tam wszędzie nie 
wolno już nic dawać do je-
dzenia gołębiom pod rygorem 
zapłacenia dotkliwej pienięż-
nej kary. W niektórych kra-
jach oferuje się mieszkańcom 
specjalne ziarno zawierają-
ce środki antykoncepcyjne, 
by zmniejszyć ich populację. Taka ta-
bliczka pojawiła się też na Rynku Byt-
kowskim.

U nas?
Jest to jedyny gatunek ptaka, któ-

ry w naszej strefie klimatycznej zna-
lazł sobie raj. Nie odlatuje do ciepłych 
krajów, bo tu mu dobrze, jego pisklęta 
wykluwają się nawet w zimie. Czyja to 
zasługa? Nasza. Bo gołąb, przez lata 
przebywając przy człowieku, doskona-
le przystosował się do życia obok nie-
go. Czy to się komuś podoba, czy nie. 
A nie podobać się może, zwłaszcza 
tym, których problem dotyka bezpo-
średnio, bo chociaż lubią ptaki, to nie-
koniecznie te, które chmarami odwie-
dzają ich balkony i pozostawiają po 
sobie liczne odchody. A wystarczy, że 
jakaś litościwa dusza rozpocznie kar-
mienie ptaków na balkonie. Te w lot 
podają sobie wiadomość o darmowej 
jadłodajni i gdy tylko otworzy się okno 

bądź balkonowe drzwi, zlatują się na-
tychmiast w to, a z czasem i okolicz-
ne miejsca.

W zasobach SSM także nie brakuje 
ludzi, którzy tak czynią. Pomoc ta sa-
ma w sobie nie jest zła, ale nie może 
zastępować ich naturalnego zachowa-
nia i nie może wyręczać ptaków z po-
szukiwania pożywienia, którego im 
w parkach, na łąkach, zieleńcach nie 
brakuje. Zwierzę swój „rozum” ma i po 
co ma się wysilać?

Tymczasem wielu z nas, gdy zosta-
ną ziemniaki z obiadu, resztki chle-
ba z innych posiłków potrafi je wyrzu-
cić przez okno. Fajnie jest patrzeć, jak 
ptaszki przylatują i jedzą, gorzej, gdy 
to co zjedzą, przetrawione wydalają. 
Wtedy nie jest już przyjemnie.

Jeszcze większy problem pojawia 
się, gdy wraz z zanieczyszczeniami 
pojawią się, np. wszy, a przykładów 
takich znaleźć można w kraju dzie-
siątki. Wtedy, dawaj do administracji, 
by coś z tym zrobiła, wtedy dopiero 
narzekanie, że gołębi być nie powin-

no, bo wraz z nimi wprowadziły się in-
sekty.

Zgoda – nie powinno.
Tyle, że usunięcie ptaków do ła-

twych zadań nie należy, tym bardziej, 
że sami je do siebie zaprosiliśmy i one 
już się przyzwyczaiły do tej sytuacji.

Dokarmianie zabija
Ludzie dokarmiają ptaki, bo je ko-

chają i sądzą, że ciężko im żyć. Ta mi-
łość jednych nie powinna jednak być 

cierpieniem dla innych. Choć 
wszem i wobec się objawia, 
że w obrębie budynku nie na-
leży dokarmiać ptaków – wie-
lu robi po swojemu, nie zda-
jąc sobie sprawy, że dokar-
mianie ptaków wiosną i latem 
jest dla nich zabójcze.

Chociaż zabrzmi to nieprze-
konywująco, bo sypie się po-
żywienie, by ptakom ulżyć 
w ich doli, to sypanie im chle-
ba czy innych produktów za-
wierających sól skazuje te

ptaki na cierpienie.
Sól nie jest przez nie wy-

dalana i dlatego gromadząc 
się w ich organizmach, prze-
rabiana jest na kwas solny, 
który powoduje spustosze-
nie w układzie pokarmowym 
i nerkach.

Konsekwencją karmienia 
ptaków jest także to, że osła-
biamy ich populację. Gołębie 
stają się mniej odporne, nie 
musząc się wysilać w poszu-
kiwaniu pożywienia. Nazwij-
my to „gnuśnieją” lub idą na 

łatwiznę, a co z tym idzie, są bardziej 
podatne na jakieś choroby.

Ornitolodzy coraz częściej podzie-
lają zamysł o wprowadzeniu zakazu 
karmienia gołębi i to dla obopólnego 
dobra – ich i ludzi. Jednak pytani, o ile 
za dużo jest w Polsce tych ptaków, nie 
udzielają odpowiedzi w obawie przed 
społecznym protestem i odsądzeniem 
od czci i wiary. Bo kto odważyłby się 
powiedzieć, że gołąbka pokoju, ten 
wielki symbol, należałoby likwidować, 
usypiać, zabijać?

Za niedokarmianiem przemawia-
ją też inne argumenty. Zabudowanie 
otworów wentylacyjnych na podda-
szach nie zawsze pomaga. Tym bar-
dziej, że miłośnicy tych ptaków roz-
poczynają walkę o nie i alarmują To-
warzystwo Ochrony Zwierząt, że gołę-
biom dzieje się krzywda. Faktem zaś 
jest, że gołąbek – symbol pokoju – stał 

Gołębi problem
Dla jednych są niezaprzeczalnym atrybutem krajobrazu miasta, bo doda-

ją mu uroku. Dla innych udręką, gdyż panoszą się na ulicach, gnieżdżą 
w stropodachach bądź szczelinach dylatacyjnych i zanieczyszczają trud-
nymi do usunięcia odchodami, aktywnymi chemicznie, bo wżerającymi się 
w kamień i toczącymi jego strukturę jak rak. Wiedzą o nas więcej, niż nam 
się wydaje. My zaś wiemy, że chcą od nas pożywienia.

ciąg dalszy na str.6
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się zalążkiem sąsiedzkich wojenek. 
Trudno określić, ile w skali kraju wy-
buchło takich międzysąsiedzkich kon-
fliktów o gołębie, a także o koty, psy.

Ptaki te są inteligentne i powoli nic 
sobie nie robią z przeróżnych wy-
myślnych zabezpieczeń i potrafią wić 
gniazda między żyłkami czy źle po-
łożonymi kolcami wysta-
jącymi z parapetów. Nie 
reagują też – z biegiem 
czasu – na elektroniczne 
systemy odstraszania na-
śladujące odgłosy ptaków 
drapieżnych – jastrzębia 
i sokoła. Zabezpieczenia 
te okazują się mało sku-
teczne, ponieważ gołębie 
miejskie nie znają takich 
naturalnych wrogów. Po-
za tym, co to za wróg, 
gdy nikomu się krzywda 
nie dzieje, gdy po głosie 
drapieżnika przebrzmie-
wa tylko echo? Wszak ta-
ki dźwięk spowszednieje 
i z biegiem czasu staje się 
tym samym, co odgłos wy-
dawany przez silniki sa-
mochodów.

I jeszcze jeden argument:
pomagają żywić szczury i

żyją z tymi gryzoniami w doskona-
łej symbiozie. Ptaki dokarmiane przez 
nas, na brak pokarmu nie narzekają 
i mają się dobrze, a czego nie zjedzą, 
to w nocy spałaszują szczury. Dzię-

ki naszej miłości do gołębi, szczu-
ry też mają się dobrze. Jest tylko za-
sadnicza różnica – szczurów nie lubi-
my i kategorycznie domagamy się ich 
tępienia.

Jak walczyć z gołębiami?
Specjalnie i za wszelką cenę wal-

czyć z tymi ptakami nie trzeba i nikt do 
tego kategorycznie nie zmierza i nie 
nawołuje do ich wybijania. Nie od dziś 
wiadomo, że najbardziej szkodzi prze-
sada, a najlepszy jest umiar. W kwestii 
gołębi również.

Pustułka
Sporą nadzieję pokłada się w pustuł-

ce, ptaku drapieżnym z rodziny soko-
łowatych. Jedynym naszym latającym 
drapieżniku, który przystosował się do 
życia w warunkach miejskich. Wyso-
kie budynki i wieże kościołów są dla 
niej odpowiednikiem skalnych ścian, 
na których pierwotnie pustułka gniaz-

dowała. Pustułki widoczne są co-
raz częściej na naszym niebie 
i z chwilą ich pojawienia się go-
łębie znikają jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. Jak się 
któremuś nie uda, to... wpisuje 
się w łańcuch pokarmowy.

Najwięcej, a właściwie wszy- 
stko zależy od nas, bo wy-
starczy zaprzestać karmienia, 
a natura dopełni reszty i z bie-
giem czasu wszystko winno 
się unormować.

Napisać łatwo:  
wystarczy tylko…

Zbliża się małymi kroczkami 
wiosna i znów będziemy, zna-
jąc życie, szukali sposobów, jak 
pozbyć się uciążliwych, wszech-
obecnych gołębi, odwiedzają-
cych na przykład nasze balko-
ny, w celu odpoczynku, zrobie-

nia... albo stworzenia dla siebie gniaz-
da. A tak istnieje szansa, że chociaż 
część z nich przeniesie się gdzieś na 
obrzeża miasta, poza osiedla, by tam 
szukać naturalnego dla siebie pokar-
mu i miejsca wylęgu.

Piotr Sowisło

Pojętne ptaki
Gołębie stale nas obserwują i uczą się.

Zauważmy:
- gdy na jezdni samochód zbliża się do gołębia, ten nie 

odfrunie, podrepcze do krawężnika (bo „wie”, że tak bli-
sko krawężników samochody nie jeżdżą) i tam przecze-
ka,

- nie ruszy się z miejsca, aż nie zbliży się do niego czło-
wiek lub nie wykona jakiegoś ruchu, np. otworzy szybę 
w samochodzie, wtedy dopiero zagrożony ptak odfrunie,

- nie boi się kąpać w kałużach na ulicach, ale tylko w 
tych miejscach, gdzie jezdnie wymalowane są na biało, 
zwłaszcza na pasach, wyspach, na które samochody nie 
mogą wjeżdżać,

- gdy zauważą psa, odfruną, bo „wiedzą”, że ten je do-
padnie,

- gdy jeden gołąb pikuje, dla pozostałych jest to sygnał: 
człowiek nas karmi, jest pokarm! – wtedy inne gołębie 
przylecą całą chmarą.

Gołębi 
problem

ciąg dalszy ze str. 5

Nowy rok ,  nowa ks ięga
Dewastacje to niekończąca się 

opowieść. Opowieść, której naj-
lepiej, aby jej nie było, by znikła 
z łamów. Chciejstwo, chciejstwem, 
a życie – życiem. Stąd też nie ma 
miesiąca, od kilkunastu lat, byśmy nie 
podawali wykazu zniszczeń. Raz są 
mniejsze, raz większe, ale są, a wraz 
z nimi straty – również większe, mniej-
sze ale zawsze są. 

Często zastanawiamy się, co tak 
niektórym przeszkadza, że nie potra-
fią pozostawić w spokoju drzwi, ścian, 
szyb, klamek, huśtawek i wszelkich 
niszczonych przedmiotów. Przyznaje-
my – nie wiemy: czy to głupota, czy 
chęć zaimponowania komuś, czy nu-
da a może złość są przyczyną. Cze-
kamy na Państwa opinie a najlepiej na 
przeciwdziałanie zjawisku zbędnie po-
żerającemu ogromne pieniądze.

Teraz rozpoczynamy nową księgę. 
A na osiedlach zanotowano:

„BAŃGÓW”
- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, 

37, 69A, 71B, 75 – zniszczono skrzyn-
ki na reklamy.

„CHEMIK”
- ul. Niepodległości 59A – znisz-

czono skrzynki na reklamy.
„MICHAŁKOWICE”

- ul. Pocztowa 15 – skradziono rurę 
spustową - patrz zdjęcie;

- ul. Wyzwolenia 8C – uszkodzono 
zawias w drzwiach wejściowych. 

„MŁODYCH”
- ul. Walerego Wróblewskiego 2 

– wybito szybę w drzwiach wejścio-
wych do klatki.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 2A 

– zdewastowano wkładkę w drzwiach 
do zsypu.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Łokietka 2A, B 

– skradziono plastikowy kosz  
na śmieci;

- ul. Władysława Jagiełły 11D 
– „grafiti” na ścianie szczytowej. 
 pes
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DNI WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
Z OSIEDLI SSM:

WTORKI: „Chemik”, im. J. Tuwima 

ŚRODY: „Młodych”, „Węzłowiec”

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

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

O d c z y t y  p o d z i e l n i k ó w  k o s z t ó w
Z dużym wyprzedzeniem się-

gającym kilku miesięcy z myślą 
o tych, co planują jakieś wyjaz-
dy, przedstawiamy harmonogram 
odczytów podzielników kosztów 
ogrzewania.

prZy okaZji Zawiadamiamy, że odcZy-
ty wykonywane będą tylko w godZi-

nach popołudniowych, pocZątek  
ok. 1600, a w soboty od 1000.

Szczegółowe informacje, w później-
szym czasie, znajdziecie Państwo 
na ogłoszeniach w gablotkach i na 
drzwiach wejściowych do budynku. 
Jednak już teraz warto zaznajomić się 
z terminami i skonfrontować je z wła-
snymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obowią-
zującym regulaminem rozliczeń central-
nego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Termin Budynek, adres

21. 02.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 25A, B;
Walerego Wróblewskiego 43, 45;
Kolejowa 1A, B, C; 2A, B; 3A, B

22. 02.
wtorek

Władysława Jagiełły 25C, D;
Walerego Wróblewskiego 47, 49;

Kolejowa 3C; 4; 5A, B, C; 6

23. 02.
środa

Władysława Jagiełły 27D, C;
Niepodległości 60A, B, C;

Jana Polaczka 2A, B; 4A, B, C

24. 02.
czwartek

Władysława Jagiełły 27A, B;
Niepodległości 60D, E, F;

Jana Polaczka 6A, B; 8A, B, C, D

25. 02.
piątek

Władysława Jagiełły 29C, D;
Władysława Łokietka 2

26. 02.
sobota

Władysława Jagiełły 29A, B

16. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 46A, B; 
 Marii Dąbrowskiej 1;  

Obrońców Warszawy 1;  
Alfonsa Zgrzebnioka 25

17. 05.
wtorek

Karola Świerczewskiego 48A, B; 
Obrońców Warszawy 2, 9;  

Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29, 31, 33

18. 05.
środa

Karola Świerczewskiego 50A, B; 
Walentego Fojkisa 3, 5;  

Alfonsa Zgrzebnioka  35, 37, 39

Termin Budynek, adres

19. 05.
czwartek

Leona Kruczkowskiego 4, 6;   
Kościelna 36, 36A, B, C;  

Alfonsa Zgrzebnioka 41, 43, 45

20. 05.
piątek

Leona Kruczkowskiego 8,  
Władysława Sikorskiego 1A, B, C;  
Kościelna 36 D, E, F, Przyjaźni 8;  
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 51A, B

21. 05.
sobota

Alfonsa Zgrzebnioka 52A, B; 38A

23. 05.
poniedziałek

Kościelna 34, 34A, B, C;  
Przyjaźni 8A, 10, 10A, B, C;  
Alfonsa Zgrzebnioka 38B, 40

24. 05.
wtorek

Przyjaźni 18, 18A, B, 22, 22A-D, 24; 
Wojciecha Korfantego 3A, B

25. 05.
środa

Przyjaźni 24A, B, 26, 26A, B, 34a, 36, 36A, B;  
Wojciecha Korfantego 6A, B, 7A, B

26. 05.
czwartek

Przyjaźni 34, 38, 40, 40A-C, 42, 42A, B; 
Wojciecha Korfantego 14A, B, 15A, B

27. 05.
piątek

Przyjaźni 44, 46, 46a-c, 48, 48A, B, 50, 50a; 
Wojciecha Korfantego 17a-c

28. 05.
sobota

Wojciecha Korfantego 10A-C

30. 05.
poniedziałek

Władysława Łokietka 16A, B; 
Grunwaldzka 18; Przyjaźni 52, 52A; 

Wojciecha Korfantego 16A, B
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W niedzielę, 16 stycznia już po raz XXXIV w Siemianowicach Śląskich odbył się Cross „Siemiona”, czyli impreza 
 mająca na celu popularyzację biegów przełajowych wśród mieszkańców miasta, regionu i Polski. W za-

wodach wystartowało łącznie 113 uczestników w 10 kategoriach wiekowych (plus bieg Nordic Walking) i na róż-
nych dystansach – od 850 do 5500 metrów. W Parku Pszczelnik, gdzie wytyczono trasy rywalizacji, biegaczy 
przywitała iście jesienna pogoda…

Cross „Siemiona” od lat cieszy się 
wielką popularnością wśród miłośni-
ków biegania – tych młodszych i tych 
już nieco starszych. To świetna oka-
zja do sprawdzenia swoich możliwości 
w zdrowej, sportowej walce, na profe-
sjonalnie przygotowanych przez MO-
SiR trasach. Na linii startu tegorocz-
nych zawodów pojawili się zawodni-
cy z województw: śląskiego, opolskie-
go i podkarpackiego. Dla większości 
startujących była to inauguracja sezo-
nu biegowego. 

Uczestników podczas zmagań do-
pingowały rodziny, przyjaciele, znajo-
mi, a frekwencję uzupełniali jeszcze 
niedzielni spacerowicze. Nad prawi-
dłowym przebiegiem rywalizacji czu-
wali oczywiście sędziowie, a o prze-
biegu i rezultatach poszczególnych 
biegów informował na bieżąco spiker 
zawodów, Zbigniew Krupski. Emo-
cji na trasach nie brakowało. Niekiedy 
walka, nawet o dalsze miejsca, toczy-
ła się do ostatnich metrów  przed me-
tą. A oto co mówili po swoich biegach 
niektórzy ze startujących:

- W Crossie „Siemiona” wystartowa-
łem po raz drugi. Lubię aktywnie spę-
dzać  czas.  Dużo  biegam  i pływam. 
W przyszłości  być  może  chciałbym 
trenować  triathlon – powie-
dział 12-letni Paweł Podyma 
z osiedla „Bańgów”, zwycięz-
ca zaciętego biegu w katego-
rii chłopców z rocznika 1998 
i młodszych.

- Ja  również  jestem  tu dru-
gi  raz.  Mimo,  że  tym  razem 
bieg  nie  ułożył  się  tak  jak-
bym  chciała,  to  nie  poddam 
się  i za rok znów się tu poja-
wię,  by  się  poprawić.  Swoje 
umiejętności  będę  szlifować 
w „Czwartkach  lekkoatletycz-
nych” w Sosnowcu i mam na-
dzieję, że osiągnę na następ-
ny  raz  dobry  wynik  – mówi-
ła 12-letnia Marta Bajdała 
z Tarnowskich Gór.

- Bieg  to  najlepsze  lekar-
stwo  na  zdrowie.  Wiele  lat 
uprawiam  ten  sport  i dzięki 
niemu  czuję  się  tak  świet-
nie – powiedział 75-letni Eu-
geniusz Kot z MOSiR-u TKKF Cze-
ladź, jeden z seniorów siemianowic-
kiego Crossu. 

Swoją opinię na temat rywaliza-
cji wyraził również Ryszard Seręga, 
przewodniczący miejskiego TKKF-u: 

Organizacja  imprezy  była  naprawdę 
doskonała.  Wszyscy,  którzy  włączyli 
się w to przedsięwzięcie, zasługują na 

słowa  pochwały  oraz  podziękowania. 
Zmartwiła  nas  trochę  niska  frekwen-
cja w tegorocznym biegu. Szczególnie 
małe zainteresowanie wykazały szko-

ły  ponadgimnazjalne  z naszego  mia-
sta. Być może powodem tego był fakt, 
że akurat w tym czasie rozpoczęły się 

ferie zimowe i część młodzieży po pro-
stu wyjechała. 

Trzeba wspomnieć tu również o or-
ganizatorach zawodów, a byli nimi: To-
warzystwo Krzewienia Kultury Fi-
zycznej Siemianowice Śląskie, Re-
ferat Sportu, Rekreacji i Turysty-
ki Urzędu Miasta, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji oraz Liga Obrony 
Kraju. Ponadto, podziękowania należą 
się Jerzemu Beckerowi za medyczne 
zabezpieczenie zawodów, Zespołowi 

Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących „Meritum” 
za pomoc w obsłudze biu-
ra, a także firmie „Tele Cate-
ring” Sławomira Ogiermana, 
dzięki której każdy z uczest-
ników, jeśli tylko chciał, mógł 
napić się gorącej herbaty. 

Zwieńczeniem sportowej 
imprezy była mała ceremonia 
już w hali MOSiR-u, podczas 
której przyznane zostały me-
dale, statuetki i dyplomy dla 
najlepszych biegaczek i bie-
gaczy poszczególnych ka-
tegorii wiekowych oraz wy-
różnienia dla najstarszych 
uczestników biegu. Nagro-
dy ufundowane przez siemia-
nowickie TKKF i Urząd Mia-
sta wręczali: Henryk Ptasz-
nik, wiceprezydent miasta, 
Małgorzata Pichen, kierow-
nik Referatu Sportu, Rekre-
acji i Turystyki oraz Ryszard 

Seręga, prezes TKKF w Siemianowi-
cach Śląskich. Rafał Grzywocz

W poszczególnych kategoriach
najlepszymi okazali się:

Dziewczęta, rocznik 1998 i młodsze:
- Małgorzata Kowalska, SKS CHAMPION Laskowice

Chłopcy, rocznik 1998 i młodsi:
- Paweł Podyma, SP nr 8 w Siemianowicach Śląskich

Dziewczęta, rocznik 1994-1996:
- Patrycja Kapała, SKS CHAMPION Lasowice 

Chłopcy, rocznik 1995-1997:
- Przemysław Gwardys, ZSS w Siemianowic Śląskich

Dziewczęta, rocznik 1992-1994:
- Monika Mikołajczyk, VIII LO Katowice

Chłopcy, rocznik 1992-1994:
- Bartosz Świerczyński, UKS WODNIK Siemianowice

Kobiety, rocznik 1991 i starsze:
- Sandra Mikołajczyk

Mężczyźni, rocznik 1966-1991:
- Marcin Ciepłak, CHEMIA HURT Rybnik

Mężczyźni, rocznik 1952-1965:
- Maciej Ciepłak, CHEMIA HURT Rybnik

Mężczyźni, rocznik 1951 i starsi:
- Marian Skrzypski, KRS TKKF JASTRZĄB Ruda Śląska

XXXIV Cross

A teraz szybko!
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Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest 

zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwa-
rza problemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz 
kto  jest  patronem  ulicy,  przy  której  mieszkasz? W wielu 
przypadkach odpowiedź nie byłaby już tak szybka i pro-
sta. Jest także wiele ulic, o których nazewnictwie nie po-
trafilibyśmy powiedzieć nic. Wystarczy wykonać małą son-
dę 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 naszych dokumen-
tów nazwy ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmie-

niu. A przecież każdy człowiek ma imię i każdy tym imie-
niem się posługuje. „MS” od dobrych kilkudziesięciu mie-
sięcy publikuje pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak 
czyni. Teraz postanowiliśmy przypomnieć, co za posta-
cie, jakie zdarzenia historyczne dały nazwę naszym uli-
com. Niekiedy będziemy mocno zmuszeni do ogranicze-
nia publikacji, bo materiałów będzie aż nadto. Innym ra-
zem, przeciwnie, usilnie szukać będziemy informacji. Co 
miesiąc postaramy się przedstawić jedną z ulic i przypo-
mnieć sylwetkę patrona, patronki lub objaśnić pojęcie od 
którego nadano imię. W bieżącym wydaniu prezentujemy 
postać księdza Jana Kapicy, duchownego przykuwające-
go wręcz do siebie ludzi.

Nasz bohater urodził się dokład-
nie 145 lat temu 2 lutego 1866 ro-
ku w Miedźnej w powiecie 
pszczyńskim, jako najstarszy 
syn gospodarza Jana Kapi-
cy i Anny z Janygów. Ów-
czesny proboszcz parafii św. 
Klemensa przyjął wesołe-
go, ruchliwego, pochodzące-
go z religijnej rodziny chłop-
ca na ministranta, a z czasem 
namówił rodziców, by wysła-
li go do szkoły ss. Borome-
uszek w Pszczynie, później 
do Bielska i znów do Pszczy-
ny, gdzie zdał maturę. Studia 
teologiczne ukończył we Wro-
cławiu, a święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1892 roku. 
Prymicje księdza Jana Ka-
picy były dla jego rodzinnej 
wsi prawie świętem i zapadły 
mieszkańcom w pamięć, rów-
nież z uwagi na kazanie jego 
proboszcza, które zakończył 
słowami: A teraz  Jaśku  nie 
bój się djabła ani Bismarcka. Amen.

Po kilku miesiącach spędzonych 
w Gierałtowicach przybył jako wika-
riusz do Siemianowic Śląskich. Młode-
mu, pogodnemu, energicznemu kapła-
nowi, udało się doprowadzić do wyjąt-
kowego rozwoju, istniejącego wpraw-
dzie już wcześniej, ale słabo prospe-
rującego Towarzystwa św. Alojze-
go, którego celem było, obok wycho-
wania religijnego, również szerzenie 
oświaty, kultury oraz dobrych oby-
czajów. Spotkania członków odbywa-
jące się przy wypełnionej sali groma-
dziły nawet ludzi na ulicy, przysłuchu-
jących się przy otwartych oknach te-

mu, co działo się wewnątrz. Tamten 
czas, gdy prezesem Towarzystwa był  

ks. Kapica, a v-ce prezesem Piotr 
Kołodziej to okres, gdy pierwszy wy-
kładał, czytał dzieła literatury, śpie-
wał z ludźmi polskie pieśni, zaś dru-
gi wystawiał raz po raz własne sztu-
ki teatralne także po polsku. Spotka-
nia kończyły się zwykle opowiadaniem 
żartów. Wspominał te zebrania, na 
których w czasie wakacji również by-
wał, młody Wojciech Korfanty.

Niedługo jednak potem, bo w 1894 
roku, za owo utrzymywanie polskiego 
poczucia narodowego, został ks. Ka-
pica przeniesiony do Berlina, ku wiel-
kiemu rozgoryczeniu i niezadowoleniu 
siemianowiczan. Tam w Berlinie tę-

sknił za Śląskiem i w 1898 roku uda-
ło mu się wrócić. Został proboszczem 
w Tychach. Wkrótce całym sercem 
poświęcił się parafianom. Znów uczył 
czytania, pisania oraz śpiewu po pol-
sku, zakładał też towarzystwa polskie. 
Przede wszystkim jednak poświęcił się 

ruchowi abstynenckiemu. Za-
łożył około 100 bractw trzeź-
wościowych, prowadził w tym 
zakresie działalność misjo-
narską, pisał referaty i artyku-
ły o doniosłej wymowie. Dał 
się już wówczas poznać jako 
wybitny kaznodzieja. Mówio-
no o nim, że był: prawdziwym 
mocarzem słowa, który fascy-
nował  i przykuwał,  przekony-
wał i pokonywał.

Obok działalności społecz-
nej, angażował się tyski pro-
boszcz w działalność politycz-
ną. W trudnych realiach Gór-
nego Śląska tamtych cza-
sów, wahał się często mię-
dzy poczuciem lojalności wo-
bec władz, a głosem serca, by 
ostatecznie opowiedzieć się 
za dążeniem przyłączenia Ślą-
ska do Polski. Jako zastępca 
kierownika plebiscytowego na 

powiat pszczyński, brał czynny udział 
w pracy plebiscytowej (przemawiał na 
wiecach, w wymowny sposób agito-
wał za ojczyzną). W 1919 roku został 
przewodniczącym Sekcji Teologicz-
nej Śląskiego Związku Akademic-
kiego. Po przyłączeniu zaś części Gór-
nego Śląska do Polski został ks. dzie-
kan Jan Kapica mianowany Delegatem 
książęco-biskupim na ten obszar z wła-
dzą Generalnego Wikariusza.

20 czerwca 1922 roku witał ks. De-
legat uroczystą przemową na moście 
szopienickim pod Sosnowcem wkra-
czające na Górny Śląsk, wśród nie-

W służbie ludziom Śląska

Ksiądz Jan Kapica nazywany „Apostołem trzeźwości”, był niewątpliwie 
dla ludzi, którzy go znali wielkim autorytetem duchowym i moralnym. 

Jego kazania z kościelnej mównicy i nie tylko, były niezwykłe. Zaangażo-
wanie i serce, jakie włożył w to co robił, po latach docenione zostało w ten 
sposób, że jednej z ulic naszego miasta przyznano jego imię.

Ksiądz Jan Kapica

ciąg dalszy na str.10
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słychanego entuzjazmu, wojsko pol-
skie pod dowództwem gen. Stanisła-
wa Szeptyckiego.

„Śląsk przynosi swojej Ojczyźnie hoj-
ne  dary  w ofierze,  boć  ziemia  nasza 
bogata  w skarby  nad  ziemią  i w ziemi. 
Lecz największym skarbem naszej zie-
mi to nie węgiel i żelazo, lecz serce lu-

du katolickiego, to serce proste jak ser-
ce dziecka, a jednak mężne, waleczne 
i stałe, jak ta stal, którą hutnik kuje (…) 
Przyjm  Ojczyzno,  ten  klejnot  najdroż-
szy, jaki Ziemia śląska posiada”. 

W tym samym roku, w miejsce de-
legatury biskupiej, utworzony został 
decyzją Rzymu urząd Administrato-
ra Apostolskiego, na który powołano 
ks. dr. Augusta Hlonda – późniejsze-
go Prymasa Polski. Przez kolejne la-
ta był ksiądz Jan Kapica jego dorad-
cą i pomocnikiem, również po osta-
tecznym utworzeniu diecezji katowic-
kiej. Z polecenia Stolicy Apostolskiej 
odznaczony został krzyżem Pro Eccle-
sia et Pontifice.

Jak bardzo ks. Jan był ceniony, sza-
nowany i kochany przez swoich pa-
rafian świadczy opisywany przez  
ks. dr. Emila Szramka moment, gdy ty-
ski proboszcz miał po wielu latach spę-
dzonych w tym mieście objąć probo-
stwo znowu w Siemianowicach Ślą-
skich: …powstała wprost burza łez, bu-
rza  próśb. Delegacja pierwszych oby-
wateli wybrała się do Katowic z proś-
bą o cofnięcie dekretu, zwołano w koń-
cu w Tychach wielki wiec, a wołania 
i prośby ludzi odniosły skutek. Ks. Jan 
Kapica został. Został aż do śmierci.

Znów pisze dużo artykułów, jeździ 
z wykładami, wygłasza w radiu cykl ka-
zań. Zaczyna jednak chorować na ser-
ce. W roku 1930 otrzymał najwyższą 
prałaturę, czyli godność protonotariu-
sza apostolskiego z prawem do nosze-
nia infuły. Umiera 10 września tego sa-
mego roku. W jego pogrzebie uczest-
niczyły tłumy ludzi - był wojewoda ślą-
ski, marszałek Sejmu śląskiego z sze-
regiem posłów, przybyły liczne delega-
cje, a samych księży było ponad stu. 
Żegnali go jednak przede wszystkim za-
płakani parafianie, którym służył ponad 
30 lat. Pochowany został przy kościele 
św. Marii Magdaleny, który został dzięki 
jego staraniom rozbudowany. 

Materiał oparty na książce „Ks. Jan Kapica 

– życiorys”, ks. dra Emila Szramka, wydanej 

w 1931 roku.  Rafał Grzywocz

W służbie …

ciąg dalszy ze str. 9 1236,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym  
i 882,86 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Skorzystaj z pomocy!
Ceny nieubłaganie rosną, kłopo-

ty finansowe są tym samym bolącz-
ką znaczącej ilości rodzin i osób 
mieszkających samotnie. Gdy do 
tego dołożymy nieprzewidziane lo-
sowe zdarzenia np. choroba to czę-
sto stajemy przed dylematem: czy 
płacić  za  czynsz,  czy  przeznaczyć 
pieniądze  na  podstawowe  utrzyma-
nie,  zakup  lekarstw. W takiej sytuacji 
musimy jak najszybciej podjąć stara-
nia o pomoc finansową państwa, tak 
by na bieżąco pokrywać płatności za 
mieszkanie.

Często jednak podejmowane są de-
cyzje o odłożeniu płatności za miesz-
kanie. Odłożenie jej wydaje się naj-
prostsze i traktowane jest jako zacią-
gnięcie kredytu, którego otrzymanie 
wolne jest od załatwiania jakichkol-
wiek formalności.

To jednak tylko część prawdy, 
gdyż tak zaciągnięty kredyt jest jed-
nym z najdroższych, bo najwyżej 
oprocentowanych.

Wpadający w jakieś tarapaty finan-
sowe sądzą, że wkrótce uregulują na-
leżności, bo ich problemy się skończą. 
Dobrze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, 
gdy sytuacja nie zmienia się, zaległo-
ści narastają i niewielki dług z miesią-
ca na miesiąc staje się coraz większy. 
Problemy jednak nie znikają jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki i sta-
rajmy się najszybciej jak to możliwe 
pomóc sobie, występując na przykład 
o przysługujący nam dodatek miesz-
kaniowy.

dodatek miesZkaniowy

prZysługuje:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

do których mają tytuł prawny,
2) osobom zajmującym lokal miesz-

kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych, z dodatku mo-
gą skorzystać:

- najemcy oraz podnajemcy lokali 
mieszkalnych (dot. lokali komunalnych, 
mieszkań zakładowych, mieszkań w do-
mu prywatnym czynszowym, mieszkań 
wynajmowanych na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszka-
niowych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w bu-
dynkach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

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

Świadczenie mogą otrzymać oso-
by, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego 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. 2010 r. – 706,29 zł) i wy-
nosi: - 1236,00 zł w gosp. jednooso-
bowym,

- 882,86 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury

Dochód będący podstawą do przy-
znania dodatku mieszkaniowego 
oblicza się z ostatnich 3 miesięcy 
sprzed daty złożenia wniosku.

Przypominamy, że kwota brutto to 
kwota bez składki: 

- emerytalnej, - rentowej, - choro-
bowej.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię 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 wię-
cej osób.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śl. w dro-
dze decyzji administracyjnej, a wypła-
cany wyłącznie Spółdzielni.

PAMIĘTAJMY, że dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca września, to po 
jego rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 października.

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

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych

UM ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Tam składamy wypełnione wnioski. pes
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5 Przedstawianie informacji o zadłużeniu 
za użytkowanie lokali mieszkalnych 

najeżone jest liczbami. Kryją się za ni-
mi konkretne pieniądze. Trudno, by by-
ło inaczej.

Publikowane dane obszernie opisują wła-
ściwie wszystko, co z tymi należnościami 
związane – patrz wykresy i tabelki na str. 11, 
12, 16, 17.

Często pokaźna kwota wywołująca jakieś 
emocje okazuje się nie tak duża, bo chociaż 
jej bezwzględny wymiar jest znaczny, to zni-
ka on szybko, gdy były to chwilowe niedo-
płaty. Statystyki finansowe opisujące stan 
na jakiś dzień – a tak jest np. na koniec ro-
ku – zawsze obarczone są chwilowością, bo 
już na drugi dzień sytuacja może ulec dia-
metralnej zmianie. Pewne jest jedno: jakiej-
kolwiek zaległości są natychmiast wyłapy-
wane i nie pozostają bez reakcji Spółdzielni. 
Często wystarczy jedna rozmowa, by dłuż-
nik się zreflektował i natychmiast podejmo-
wał działania. Innym czynnikiem dyscyplinu-
jącym są rozmowy z Radą Nadzorczą – czy-
taj także str. 2 – a ostatecznie sprawy tra-
fiają do radców prawnych. W 2010 r. skiero-
wano do Radców Prawnych 214 wniosków 
o wystąpienie na drogę sądową celem eg-
zekucji należności z tytułu opłat za mieszka-
nie. Wnioski te dotyczyły kwoty 888.513 zł. 
W przypadku lokali użytkowych skierowano 
19 wniosków o zapłatę na kwotę 163.473 zł.

Analizując poszczególne dane nie trudno 
zauważyć jak zmienne są w czasie i jak róż-
nie kształtują się w rozbiciu na osiedla i ze 
względu na status mieszkania – patrz wy-
kresy nr 3 i 4 oraz tabelka nr 2 – str. 16 - 17. 
W wykresie nr 1, str. 12 – publikujemy za 
informacją działu windykacji: należy zwró-
cić uwagę, że gwałtowny wzrost zaległości 
w styczniu 2010 r. w odniesieniu do 31. XII. 
2009 r. spowodowały między innymi nastę-
pujące przyczyny:

- 30. XII 2009 r. był ostatecznym termi-
nem, kiedy można było bardzo korzystnie 
przekształcić mieszkanie z lokatorskiego na 
własnościowe, wiele osób, które zalegały 
z opłatami wcześniej, dokonało ich wpłaty, 
aby móc przekształcić mieszkanie, w stycz-
niu osoby te znowu przestały płacić, co wy-
magało dalszego monitorowania,

- rozliczenie c.o. i wody przypadające na 
niektóre grupy mieszkań,

- ustawowy obowiązek przesłania potwier-
dzenia sald, w naszej Spółdzielni jest to 31. XII.

Z kolei wzrost zaległości w miesiącach 
październiku i listopadzie spowodowany zo-
stał ewidencją w tych miesiącach rozliczenia 
z tytułu c.o. i wody.

O zadłużeniach czytaj także – str. 4. pes

D ł u ż n i c y
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Wykres nr 1. Zaległości w opłatach w zł za lokale mieszkalne i garaże 
od 31. 12. 2009 r. do 31. 12. 2010 r.

Wykres nr 2. Zaległości zasądzone -  lokali mieszkalnych 
w roku 2010  - w ujęciu wartościowym w zł
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Co z pieniędzmi  
za wymianę okien

Witam!
Mam pytanie odnośnie zwrotu czę-

ści kosztów powstałych przy wymianie 
okien w mieszkaniu. W 2005 roku do-
konałam wymiany okien. Kiedy wów-
czas pytałam się Administracji Che-
mik, kiedy dostanę zwrot poinformo-
wano mnie, że do 5 lat. Pomijając fakt, 
że to szmat czasu i kwota ta nie bę-
dzie wiele warta po pięciu latach po-
godziłam się z tym faktem. Kiedy pod 
koniec 2010 roku zwróciłam się po-
nownie z zapytaniem o zwrot, powie-
dziano mi MINIMUM 5 lat. Odnoszę 
wrażenie, że ta kwota jest nie do odzy-
skania. Jestem oburzona zbywaniem 
i przekładaniem planowanego terminu 
w nieskończoność, bo czym jest mi-
nimum 5 lat, to równie dobrze może 
oznaczać 20 lat.

Proszę o jasną i kompetentną od-
powiedź w tym temacie, czy kwota ta 
jest w ogóle do odzyskania, czy jest to 
niekończąca się obietnica, która ma 
za zadanie tylko zachęcać do wymia-
ny okien. Dodam, że moja rodzina na 

osiedlu Węzłowiec, również jest już 
od jakiegoś czasu zbywana. Im z ko-
lei obiecano w 2 lata zwrot i oczywi-
ście nie doszło to do skutku. Termin 
ten został przedłużony o kolejne la-

ta już po raz drugi. Czy te pieniądze 
w ogóle istnieją?

Pozdrawiam Joanna  
– mieszkanka os. „Chemik”

Proszę moje dane oraz adres pozo-
stawić do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: W ubiegłym roku 
z funduszu remontowego Spółdziel-
ni wydatkowano na zwroty za wy-
mianę okien przez lokatorów pra-
wie 990 tysięcy złotych, z czego na 
osiedlu „Chemik” prawie 86 tysięcy. 
Obecnie administracja tego osiedla 
realizuje zwroty na wnioski złożone 
w 2004 r. Całość wniosków z tam-
tego roku zostanie zrealizowana do 
końca marca br.

W tegorocznym planie remontów 
os. „Chemik” zapewniono środki 
na zrealizowanie wszystkich wnio-
sków z 2005 roku. Prosimy o kon-
takt z ADM, która określi miesiąc, 
w jakim winien być zrealizowany 
Pani wniosek.

Odśnieżanie – zapomniane 
Korfantego 14 (ciąg dalszy)
W poprzednim numerze odpowie-

dzieliście, że droga do szkoły to jest 
drogą miejską III kategorii. Czyli ro-
zumiem, że my mieszkańcy Korfan-
tego 14 i 15 też jesteśmy mieszkań-
cami III kategorii. Płacimy czynsze tak 
samo jak inni, a zimą (śnieżną) nor-
malnego dojazdu do bloku nie mamy. 
Już nie mówię o parkingu, ale o sa-
mym dojeździe pod klatkę, aby np. to-
war rozładować albo żeby mogła nor-
malnie karetka pogotowia dojechać. 
To również za nasze pieniądze Spół-
dzielnia odśnieża innym spółdzielcom 
spółdzielcze ulice, parkingi, a nawet 
miejsca przed garażami. Po zimie na-
tomiast znowu napiszecie w gazetce 

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

ciąg dalszy na str. 14

Szanowni P.T. Czytelnicy
Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 

podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego to-
nu, tak należy przedstawić się, pisząc czy też telefonując 
do nas. Informujemy w związku z tym, że anonimami szcze-
gólnie z uwagami personalnymi kierowanymi do innych 
osób zajmować się nie będziemy. Prosimy też o zwięzłe 
przedstawienie nurtującej sprawy i przemyślane zda-
nia, większą odpowiedzialność za słowo, które nie bę-
dzie naruszało czyjegoś imienia i nie będzie odebrane 
jako pomówienie. Maksymy, jakimi należy się kierować, 
to: słowo jaskółką wyleci, a wołem wraca, słowo... two-
rzy ale też niszczy, zabija.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi i szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych od-
powiedzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, 
bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dzie-
siątkach 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 ilo-
ści osób, które również nurtują podobne wątpliwości i w są-
siedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekuje-
cie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się 

zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym mie-
siącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, 
by ją maksymalnie zgodnie ze stanem faktycznym wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy nie-
zbędne jest przekazanie danych osobowych w celu wy-
jaśnienia indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać 
cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtaj-
nienie swych danych i przekazania ich odpowiednim ko-
mórkom organizacyjnym SSM.

Prosimy również o zwięzłe prezentowanie problemów. Ła-
my nie są z gumy. Pozostawmy dla siebie pewne komenta-
rze, bo wiele z nich odbiega od rzeczywistości i są wyłącz-
nie domniemaniami.

Nadsyłanie zdjęć
Szanowni Państwo coraz częściej przesyłacie nam zdjęcia 

z terenów osiedli. To cieszy. Informujemy jednak, że zdję-
cia te nie zawsze nadają się do publikacji ze względu na 
ich techniczną jakość. Wymagania druku są bezwzględne 
i zdjęcie musi być prawidłowo naświetlone, nieporuszo-
ne i ostre. Dodatkowo musi być wykonane w odpowied-
niej rozdzielczości. Większość fotografujących nie zwraca 
uwagi na rozdzielczość, lub świadomie wybiera najmniejszą, 
bo takie zdjęcie zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. 
Tym samym taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, 
często miałaby wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć 
te uwagi na względzie lub nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

Anonimy do kosza!!!
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ileż to wydano na odśnieżanie. Jeżeli 
chodzi o miejskie pługi to chyba są to 
pługi widmo. O interwencję w tej spra-
wie można w nieskończoność dzwo-
nić do Urzędu Miasta, MPGKiM i do 
straży miejskiej. Niestety, ale bezsku-
tecznie. Tylko przed wyborami dojazd 
byłby idealnie odśnieżony. Dlatego 
uważam, że Spółdzielnia powinna za-
dbać o to, aby jej mieszkańcy mieli ja-
kikolwiek dojazd. Bo ci mieszkańcy też 
płacą czynsze jak inni.

Darek
- nazwisko do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Rozumiemy Pa-
na rozgoryczenie dotyczące kolej-
ności odśnieżania drogi prowadzą-
cej do szkoły, a należącej do UM, 
ale rozumiemy też zasadność usta-
lania takiej kolejności przez służ-
by odpowiedzialne za utrzymanie 
przejezdności dróg w porze zimo-
wej. Winno być całkowicie zrozu-
miałym, że nie ma takiej możliwo-
ści, by drogi odśnieżać równocze-
śnie. Logicznym jest więc podział 
na pewne kategorie odśnieżania. 
Podobne zasady ustalające hierar-
chię obowiązują w przypadku od-
śnieżania dróg, chodników, parkin-
gów będących w gestii Spółdziel-
ni. Przy gwałtownych i długotrwa-
łych opadach należy się z tym fak-
tem pogodzić. Naszym zdaniem 
stwierdzenie o mieszkańcach III ka-
tegorii jest przejaskrawione. Odno-
sząc się do ostatniej uwagi w Pana 
piśmie uważamy, że ma Pan pełne 
prawo żądać od miejskich służb od-
śnieżania tej drogi wychodząc cho-
ciażby z prostego założenia, że pła-
ci Pan podatki lokalne podobnie jak 
każdy inny mieszkaniec Siemiano-
wic Śląskich.

Mamy nadzieję, że poruszona 
przez Pana kwestia znajdzie od-
dźwięk i zainteresowanie u nowo-
wybranych przedstawicieli miej-
skich władz.

Jak oszczędzać ciepło?
Witam!

Jestem lokatorem SSM, mieszkam 
w bloku w Siemianowicach Śląskich.

Na grzejnikach mam zainstalowa-
ne podzielniki (elektroniczne). Szukam 
porady dotyczącej najlepszej metody, 
w jaki sposób oszczędnie ogrzewać 
pomieszczenia. Uważam, że mogę li-
czyć na Was w tej sprawie.

Być może pisaliście już o podobnych 
problemach na łamach „Mojej Spół-
dzielni” (ew. w jakim n-rze archiwal-
nym, a jak tak, to czy jest możliwość 
dostarczenia mi go np. w wersji elek-

tronicznej). W szczególności chodzi 
o to, czy lepszym sposobem jest (cho-
dzi o koszt ogólny danej metody):

- grzanie w sposób ciągły (ew. lekkie 
przykręcanie regulatora w czasie nie-
obecności w domu) lub np. - całkowi-
te zakręcanie podczas nieobecności 
w domu, a po powrocie ponowne od-
kręcanie?

Liczę na waszą opinię i pomoc w tej 
sprawie, z góry dziękuję za odpo-
wiedź.

Od redakcji: W interesującej Pa-
na kwestii wyjaśniamy, że nie należy 
nadmiernie wychładzać pomieszczeń 
poprzez mocne przykręcenie zawo-
rów. Specjaliści zalecają maksymalne 
obniżenie temperatury o 2 – 3 stopnie 
od przyjętej dla siebie za komforto-
wą, tj. jeżeli utrzymujemy na codzień 
20 stopni, to po przymknięciu zawo-
rów temperatura nie powinna spaść 
poniżej 17 - 18.

Kilka drobnych rad o oszczędzaniu 
ciepła zamieszczamy na str. 15. Wię-
cej praktycznych porad o oszczęd-
nym korzystaniu z wszystkich mediów 
czytaj: Oszczędny dom „MS” 7/2007 
str. 10. – patrz archiwum „MS” na 
stronie internetowej Spółdzielni: 
www.ssm.siemianowice.com

Niezależnie, jak przekazano nam 
w Zarządzie SSM, proponujemy 
skontaktować się z p. Markiem Grzy-
bem – kierownikiem działu rozliczeń, 
który udzieli obszernych wyjaśnień 
wspartych materiałami poglądowymi, 
co powinno zaspokoić Pana oczeki-
wania w tym zakresie.

Jeszcze raz konkurs
Szanowny Panie Redaktorze!

Bardzo uważnie zapoznałam się 
z Pana odpowiedzią na mój list i uzna-
łam, że zważywszy na jej treść i for-
mę muszę ponownie zabrać głos w tej 
sprawie.

Na samym wstępie chciałabym za-
znaczyć, że pomysł zorganizowania 
Zielonego Konkursu uważam za bar-

dzo dobry i w pełni go popieram. Ni-
gdy nie jest za mało inicjatyw, któ-
re zmierzają do upiększania miejsc, 
w których żyjemy i spędzamy tak wie-
le czasu.

Chciałabym jednak wrócić do pyta-
nia, które zadałam w moim pierwszym 
liście, na które mimo długiego Pana 
wywodu nie uzyskałam jakiejkolwiek 
odpowiedzi. Stawiam je zatem ponow-
nie oczekując publicznej odpowiedzi. 
Jestem zawiedziona faktem, iż nie do-
strzegł Pan podstawowego problemu, 
który chciałam poruszyć wysyłając do 
Pana moje zapytanie. Każda działal-
ność nawet ta, która ma najbardziej 
szczytne cele wymaga profesjonali-
zmu, wiedzy i dobrej organizacji. Ja-
ko że konkurs był organizowany przez 
Spółdzielnię padło stwierdzenie w Pa-
na wyjaśnieniach, iż osoba która nie 
życzy sobie publikacji jej danych oso-
bowych powinna to zaznaczyć w trak-
cie przyznawania nagrody.

Do chwili obecnej żyłam w przeko-
naniu, że podstawą dobrej organiza-
cji każdego konkursu jest jego regu-
lamin, który określa zasady działania 
konkursu jak i jasno precyzuje prawa 
i obowiązki jego uczestników. Nieste-
ty, nie znalazłam gdziekolwiek na stro-
nach internetowych SSM lub w wyda-
wanych gazetkach takiego dokumen-
tu. Czyżby nikt nie zadbał o tak istotną 
sprawę? Czy brak jasnych reguł, po-
danych do wiadomości publicznej jest 
sposobem walki z zarzutami, że wy-
grywają „krewni królika”? Odnosząc 
się do konkursów krzyżówkowych, na 
które się Pan powołuje odsyłam do 
lektury ostatnich numerów takich cza-
sopism jak: Focus Historia, Gala, Viva 
itp. zawierających krzyżówki dla czy-
telników. Wystarczy podpatrzeć jak to 
robią zawodowcy, aby zwrócić uwagę, 
że każdorazowo informacja o regula-
minie jak i o zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych jest umieszczana 
po to, aby ewentualny uczestnik mógł 
podjąć świadomą decyzję czy w da-
nym konkursie chce uczestniczyć. Nie 
spotkałam się jeszcze z przypadkiem, 
gdy możemy mówić o tzw. zgodzie do-
mniemanej na publikowanie danych 
osobowych w sytuacji kiedy uczestnik 
nie zgłosi zastrzeżenia aby jego da-
nych nie publikować. Takich rozwią-
zań nie przewiduje polskie prawo. Od-
nosząc się do kwestii publikacji moje-
go wizerunku to nie zgłaszałam w tym 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 22

ciąg dalszy ze str. 13
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K Z W M  O G N I O C H R O N  S . A .
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychów

o f e r u j e  d o  s p r z e d a ż y

3-piętrowy budynek administracyjno-biurowy o powierzchni 1165,50 m2

lub wynajmie

 pojedyncze lokale biurowe o powierzchni od 20 do 80 m2

Nieruchomość:
- położona jest w SIEMIANOWICACH Śl. przy ulicy Żeromskiego 21

(dzielnica Michałkowice na trasie Katowice-Chorzów-Bytom)

i posiada:
- wyodrębnioną działkę,
- utwardzoną drogę dojazdową,
- duży własny parking.

Budynek wyposażony jest w sieć:
- elektryczną,
- telefoniczną,
- wodno-kanalizacyjną
oraz własne ogrzewanie.

Zainteresowanych prosimy  
o kontakt telefoniczny  

32-2285-346

lub e-mail:  
sekretariatkzwm@ogniochron.eu

s-
K

Z
W

M
/2

-1
1

s189-10/10

- nie obawiajmy się kręcenia zawo-
rami. Urządzenia te, zgodnie z de-
klaracjami producenta, są obliczone 
na bezawaryjną pracę do 600 tysię-
cy obrotów. Regulujmy temperaturę 
wg swoich potrzeb i symboli zamiesz-
czonych na głowicy,

- wietrzmy pokoje krótko i intensyw-
nie, przymykając zawór do minimum,

- nie suszmy prania na grzejnikach, 
bo rośnie zapotrzebowanie na ciepło,

- komfort cieplny w mieszkaniu, 

i związane z tym oszczędności, nie 
powinien przekraczać maksymalnie 
3 stopni różnicy pomiędzy poszcze-
gólnymi pomieszczeniami;

Oszczędzajmy ciepło 
z głową i:

- w nocy obniżmy temperaturę w po-
mieszczeniach nieużywanych i w sy-
pialni, co oprócz zdrowszego snu da 
nam dodatkowe oszczędności,

- do zaworów oraz grzejników musi 
być zapewniony swobodny dostęp po-

wietrza. Przysłonięcie zaworu, grzejni-
ka, firankami, meblościanką kumulu-
je ciepła i prowadzi do wadliwej pracy 
zaworów i p.k.o.,

- w przypadku wyjazdu na kilka dni 
obniżmy temperaturę, lecz nie do „ze-
ra”. Ponowne dogrzanie wychłodzo-
nych ścian, zlikwiduje nasze „oszczęd-
ności”,

- zamykajmy drzwi pomiędzy po-
mieszczeniami o znacznych różnicach 
temperatur.
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ciąg dalszy na str.18

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

Styczniowe remonty
Stosunkowo ciepły styczeń nie tylko, że nie dosypał nam śniegu, to stopił – ku zmartwieniu dziatwy rozpoczy- 

 nającej ferie – zalęgający biały puch. Wyłoniły się już jednak pierwsze efekty niskich temperatur, szczegól-
nie odczuwalne dla kierowców – ogromne zniszczenia nawierzchni jezdni. Nie mniej jednak zima nie taka strasz-
na. Jeśli chodzi o remonty, roboty prowadzone są nadal głównie wewnątrz budynków, na klatkach schodowych.

Osiedle „Centrum”
W styczniu na osiedlu „Centrum” 

między innymi trwały prace malarskie 

na klatkach schodowych przy ul. Hut-
niczej 3AB i Powstańców 46A. Po-
nadto, odbywały się próby szczelności 
gazu i drożności wentylacji.

W lutym przy ul. Komuny Paryskiej 
3 wymieniane będą okna w suszar-
niach i na klatce schodowej. Na ten 
miesiąc przewidziano również remont 

hydroforni zasilającej w wodę miesz-
kania czterech wieżowców przy ul. Po-
wstańców. 

Po zakończeniu zimy, administra-
cja zamierza niezwłocznie przystąpić 
do remontu kominów przy ul. Kolejo-
wej 1 i 3.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach rozpoczęto ma-

lowanie klatki schodowej wraz z piw-
nicami przy ul. Władysława Sikor-

skiego 2 oraz wymianę okien w piw-
nicach przy ul. Przyjaźni 8-10, gdzie 
w miejsce starej stolarki zakłada się 

luksfery – patrz foto str. 1. W następ-
nej kolejności będą wymieniane okna 
pod numerami 24-26. W styczniu rów-
nież, podjęto prace związane z do-
kończeniem zaczętych robót docie-
pleniowych ścian szczytowych przy 
ul. Wyzwolenia 8 i 10, które trze-

 Os. „Michałkowice” – utwardzanie terenu  
przy ul. Pocztowej 1 i Kościelnej 12.

Os. „Bańgów” – nowe pojemniki do segregacji  
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35.

Wykres nr 4. Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i garaże
 z podziałem na osiedla. Stan na 31. 12. 2009 r. i 31. 12. 2010 r.  [w zł]
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ba było zawiesić pod koniec ubiegłe-
go roku ze względu na niesprzyjają-
ce warunki atmosferyczne. Kończono 
też roboty dekarskie przy ul. Marii Dą-
browskiej 1.

Natomiast przy ul. Pocztowej 1 i Ko-
ścielnej 12 ekipa remontowa zajęła się 
utwardzaniem przyległego do budyn-
ków terenu o powierzchni ok. 300 m2.

Osiedle „Bańgów”
Na osiedlu „Bańgów” wykonano re-

mont oświetlenia klatek schodowych 
przy ul. Karola Szymanowskiego 
1-9. Pod koniec stycznia te czynno-
ści prowadzone były też przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 87A - 89. Oprócz 
tego, konserwatorzy wymienili odcinki 
pionów przy ulicach: Marii Skłodow-
skiej-Curie 85 i Karola Szymanow-
skiego 8. Regularnie czyszczono też 
osiedlowe studzienki kanalizacyjne. 
Przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35 

pojawiły się nowe pojemniki do segre-
gacji odpadów. 

Służby porządkujące osiedle także 
miały co robić. Stopniały śnieg odsłonił 
kilogramy zalegającego na chodnikach 

piasku, a wszędzie dookoła znaczne 
ilości tego, co pozostawiają po sobie 
nasze czworonożne, szczekające pu-
pilki. Mało kto kwapi się do sprząta-

nia po swoim psiaku, mimo że nie 
brakuje na osiedlu koszy na tego ro-
dzaju odpady. Administracja przypo-
mina również, że nadal jest możliwość 
zakupu worków na psie odchody – 10 
sztuk za 1,10 zł. Gdyby udało się wy-
tworzyć w ludziach nawyk sprzątania 
po swoich pieskach, spacer po osie-
dlu, nie tylko przecież po „Bańgowie”, 
byłby wiele sympatyczniejszy.

Osiedle „Młodych”
Na osiedlu „Młodych” trwa malowa-

nie klatek schodowych przy ul. Sza-

rych Szeregów 3 oraz Niepodległo-
ści 32. Pod numerem 32, poza robo-
tami malarskimi, wymienione zosta-
ną okna na klatce schodowej oraz we 
wnękach zsypowych. Ponadto, konty-

nuowane są próby szczelności gazu 
i sprawdzanie ciągów wentylacyjnych. 

Przy ul. Szarych Szeregów 1-4 lo-
katorzy skarżą się na zadomowio-

ne w ich piwnicach koty. Ich obec-
ność jest mocno wyczuwalna na klat-
kach schodowych, a nawet w samych 
mieszkaniach. Nierzadko zdarzają 
się przypadki wybijania okienek piw-
nicznych, celem zapewne udzielenia 
schronienia futrzakom. Niewielu jed-
nak tylko to się podoba. Administracja 
stara się na bieżąco uzupełniać ubytki 
w tych okienkach. 

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

tynuowane są prace związane z malo-

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

Styczniowe remonty

Os. „Tuwima” – wymiana instalacji deszczowej ul. Okrężna 1 – na dachu, pionu w klatce schodowej, w piwnicy.

Os. Węzłowiec” – rozpoczęto remont klatek schodowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6A, B, C.  
Prace obejmują: malowanie, kafelkowaie parterów oraz wymianę okien.

ciąg dalszy  
ze str 17
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waniem klatek schodowych wraz z es-
tetyzacją parterów przy ul. Wojcie-
cha Korfantego 1A, B, C, a także 
W. Korfantego 3. Po uzyskaniu sto-
sownych zezwoleń, uzupełniono ubyt-
ki (po usunięciu drzewostanu) 
zasobów przyrody o 16 drze-
wek niskopiennych oraz krze-
wów ozdobnych. Wymieniono 
też piony ciepłej i zimnej przy 
ul Hermana Wróbla 2 i 3 oraz 
zimnej przy ul. Okrężnej 6.

Ponadto, administracja wy-
mieniła przeciekającą rurę 
spustową (kamionkową na 
PCV) przy ul. Okrężnej 1. 
W miarę posiadanych środ-
ków, sukcesywnie będą mon-
towane kolejne. Konserwato-
rzy starają się na bieżąco 
usuwać inne usterki zgłasza-
ne przez lokatorów.

Osiedle „Chemik”
Na osiedlu „Chemik” zakończono 

modernizację parteru klatki schodo-
wej przy ul. Niepodległości 59C, za 
niedługo ekipa remontowa wejdzie na 
59D. Przy ul. Walerego Wróblewskie-
go 45 wyłożono płytkami klinkierowy-
mi wejścia do budynku oraz w klatce 

schodowej zaraz za drzwiami wejścio-
wymi, ściany i podłogi. Na niskiej czę-
ści pawilonu handlowego przy ul. Wa-
lerego Wróblewskiego 65-67 trwa 
remont kominów. Również przy tejże 
ulicy, konserwatorzy wymienili drzwi 
wejściowe na korytarz do części biu-
rowej pawilonu.

Wśród ważniejszych prac konser-
watorskich trzeba jeszcze wspomnieć 
o: wymianie gniazda bezpiecznikowe-
go przy ul. Niepodległości 64C, tabli-
cy bezpiecznikowej na korytarzu przy 
ul. Walerego Wróblewskiego 61B, 

głównego zaworu wody w piwni-
cy przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 35 
i uszkodzonego czujnika zmierzcho-
wego przy ul. W. Wróblewskiego 59. 
Dokonywano też systematycznie re-

gulacji samozamykaczy w drzwiach. 
Oprócz tego, wszystkie awarie insta-
lacji wodnych i kanalizacyjnych by-
ły usuwane po uprzednim zgłoszeniu 
niesprawności w administracji.

W styczniu w wieżowcach przy ul. 
Walerego Wróblewskiego administra-
cja notorycznie sprzątała zagracone 
przez mieszkańców ganki piwniczne. 

Osiedle „Węzłowiec”
Na osiedlu „Węzłowiec” rozpoczę-

to estetyzację klatek schodowych przy 
ul. Grunwaldzkiej 6A, B, C – malo-
wanie i wymianę płyt szachtów przy 
dźwigach osobowych. W pierwszych 
dniach stycznia wymieniono przyłą-
cze kanalizacyjne do budynku przy ul. 
Władysława Jagiełły 1C. Przy tej oka-
zji dokonano też nowego przełączenia 
deszczówki z tej klatki oraz zamonto-
wano i podłączono do studzienki nowy 
odpływ wody deszczowej z daszku ko-
mory zsypowej. Na parkingu przed tą 

samą klatką, wycięto rosnący od kil-
kudziesięciu lat klon, który zagrażał 
- podczas burz i porywistych wiatrów 
- bezpieczeństwu przechodniów i sto-
jących tam samochodów. Na wycięcie 

drzewa administracja uzyska-
ła stosowne zezwolenia z Wy-
działów Ochrony Środowiska 
miast: Siemianowic Śląskich 
i Chorzowa. Podkreślić nale-
ży, że wszystko odbyło się 
na pisemny wniosek lokato-
rów budynku przy ul. Włady-
sława Jagiełły 1C.

Ponadto, rozpoczęto wy-
mianę okien w piwnicach 
przy ul. Grunwaldzkiej 5A, 
B, C, D, E, F z zastąpieniem 
ich kratkami wentylacyjnymi. 
Zgodnie z zaleceniami firmy 
dokonującej przeglądu wen-

tylacji grawitacyjnych, w budynku przy 
ul. Władysława Jagiełły 2A, B, C, D 
rozpoczęto roboty mające na celu do-
cieplenie kominów na poddaszu tego 
domu. W ubiegłym miesiącu wykona-
no również konstrukcje stalowe dasz-
ków z płyt poliwęglanowych nad wej-
ściami do budynków przy ul. Włady-
sława Jagiełły 25D oraz 31A, a także 

daszek nad nową bramą, wymienio-
ną z inicjatywy właścicieli garaży kom-
pleksu Usługowo-Garażowego przy ul. 
W. Jagiełły 15. 

W najbliższym czasie, jak tylko wa-
runki na to pozwolą, zostanie utwardzo-
na asfaltem nawrotnica – parking w re-
jonie budynku przy ul. W. Jagiełły 37D.

W lutym, w każdą kolejną sobotę, 
będą wymieniane piony zimnej i cie-
płej wody wraz z cyrkulacją na klat-
kach schodowych przy ul. Władysła-
wa Jagiełły 27B oraz Grunwaldzkiej 
3A. Rafał Grzywocz

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

Os. Młodych – koty z Szarych Szeregów 1-4.

Os. „Tuwima – zakończono malowanie  
klatek schodowych wraz z położeniem kafelek  

na parterach ul. Hermana Wróbla 1A, B.

Os. „Tuwima – trwają prace odnawiające  
klatki schodowe w budynkach  
ul. Wojciecha Korfantego 1 i 3.
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zakresie zastrzeżeń, choć chciałabym 
przypomnieć – komentując Pana uwa-
gę na ten temat – że publikacja wize-
runku osoby, która nie jest osobą pu-
bliczną bez jej zgody jest zabroniona 
– na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy 
z dnia 4 lipca 1994 roku o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych.

Oczywiście każdy konkurs, jak i ten, 
który państwo zorganizowaliście wy-
maga podania informacji o jego laure-
atach. Nic nie stoi zatem na przeszko-
dzie aby podać imię i nazwisko osoby 
która znalazła się w tym gronie oraz 
nazwę osiedla w którym jest jej miesz-
kanie. Problem ewentualnego zarzutu 
kumoterstwa lub innego rodzaju mani-
pulacji przy wyłanianiu finalistów kon-
kursu rozwiązuje się w zupełnie inny 
sposób niż ten, który Pan opisał, ale 
nie czas i nie pora na udzielanie w tym 
miejscu fachowych porad.

Dziękując Panu za „cenne” i „po-
uczające” komentarze pragnę zwrócić 
uwagę, że fakt iż jestem pierwszą oso-
bą która poruszyła ten problem i ma 
jakieś zastrzeżenia nie jest wytłuma-
czeniem, że takie podejście do sprawy 
jest słuszne. SSM organizuje jeszcze 
inne konkursy i być może moje uwa-
gi przyczynią się do przełamania my-
ślenia kategoriami: „wszystko jest do-
brze, bo tak zawsze robiliśmy”.

Z poważaniem
Monika Waszkielewicz

Od redakcji: Szanowna Pani Dzię-
kuję za ponowne zabranie głosu i wy-
jaśniam, że nie będę polemizował 
z poruszonymi zagadnieniami, gdyż 
w wielu kwestiach mam nieco od-
mienne, wsparte prawnymi opinia-
mi, zdanie np. świadomość decyzji, 
publikacja wizerunku. Nie widzę jed-
nak problemu w ewentualnym spotka-
niu się i szerokim przedyskutowaniu 
wszelkich zawiłości prawnych bez ko-
nieczności „zanudzania” innych Czy-
telników i być może dopracowania 
satysfakcjonującego Regulaminu. In-
formuję przy okazji, że redakcja nie 
gromadzi danych osobowych w żad-
nej postaci i nie wnika, w jakim ce-
lu dane te gromadzą i przetwarzają 
większe tytuły. Dodam jedynie, że da-
ne z innej korespondencji redakcyjnej 
objęte są ochroną wynikającą z Pra-
wa prasowego.

Szanowna Pani. Przyjmując niektó-
re uwagi wykorzystam je w dalszej 
działalności redakcji, bo nie widzę 
problemu w ograniczeniu danych na 

łamach do personaliów i osiedla, cho-
ciaż mieliśmy kilka przypadków, że 
na jednym osiedlu mieszkają osoby 
o identycznych nazwiskach, imionach 
i zarzucano nam podawanie niepraw-
dy o wygranych nagrodach.

Odpowiedź mija się 
z prawdą

Witam!
Dziękuję za udzielenie odpowie-

dzi w sprawie wymiany dźwigów, ale 
przyznam się, że zupełnie jej nie ro-
zumiem i jest bardzo dużym skrótem 
myślowym oraz wg mojej oceny mija 
się z prawdą.

Analiza planu na lata 2008 – 2010 
nie wskazuje, aby w tym czasie wy-

mieniano jakieś dźwigi przy wykorzy-
staniu kredytu (chyba, że plan swo-
je a wykonanie jest zupełnie inne). 
W planie na lata 2008 - 2010 do wy-
miany przeznaczano po 3 dźwigi rocz-
nie (w 2008 nawet tylko dwa), a na la-
ta 2011 - 2015 przewiduje się też wy-
mianę trzech dźwigów rocznie (w la-
tach 2014 - 2015 – czterech dźwi-
gów), czyli korzystając tylko z fundu-
szu odtworzeniowego planuje się wy-
mienić rocznie większą ilość dźwigów 
niż w latach 2008 - 2010. Jeszcze raz 
więc powtarzam w skrócie to samo py-
tanie: dlaczego nie wymieniono w ro-
ku 2010 trzech dźwigów, a tylko 1.

Pozdrawiam
Zbigniew Jarosz, ul Okrężna

ZARZĄD SSM: Rozszerzając na-
szą odpowiedź z „MS” 1/2011 
uprzejmie wyjaśniamy, że poprzed-
nio fundusz odtworzeniowy dźwi-
gów był zasilony kwotą kredytu za-
ciągniętego przez Spółdzielnię. Kre-
dyt pobraliśmy pod koniec 2007 ro-

ku z terminem spłaty na lata 2008-
2010. W celu zabezpieczenia środ-
ków na spłatę kredytu musieliśmy 
ograniczyć wydatki z funduszu od-
tworzeniowego przy podjęciu jed-
noczesnej decyzji o nie zaciąga-
niu kolejnych kredytów na ten cel. 
W związku z powyższym ze wzglę-
du na brak środków nastąpiła ko-
rekta we wcześniej przyjętych pla-
nach. To spowodowało zmniejsze-
nie ilości wymienianych dźwigów. 
Ostatecznie raty kredytu z 2007 r. 
uregulowaliśmy w grudniu ub.r. 
i opracowaliśmy nowy program wy-
miany dźwigów oparty wyłącznie 
o środki własne gromadzone na 
tzw. funduszu odtworzeniowym. Li-
czymy, że podane wyjaśnienie tłu-
maczy mniejszą ilość wykonanych 
wymian dźwigów w 2010 r.

Bardzo sumiennie
Chciałam bardzo podziękować mał-

żeństwu dozorców, którzy zajmują się 
m.in. czystością przy ul. Okrężnej 7. 
Bardzo sumiennie wykonują swoje 
obowiązki zwłaszcza teraz, kiedy jest 
tak dużo śniegu o upadek nie trud-
no. Nawet w święta chodniki były po-
sypane. Niewielu jest takich sumien-
nych pracowników mam nadzieję, że 
SSM potrafi to docenić (może jakąś 
premią).

E. Grochowska-Niedworok
ZARZĄD SSM: Jak zwykle w ta-

kich przypadkach dziękujemy za 
zauważenie wysiłku wnoszonego 
przez służby podległe Spółdzielni.

I znowu wykopy
Witam!

Mieszkam przy ulicy Grunwaldzkiej 
3d i piszę w sprawie głębokiego wyko-
pu, który od kilku tygodni widnieje na 
trawniku przed budynkiem.

Dzwoniłam już w tej sprawie do ad-
ministracji osiedla Węzłowiec, nieste-
ty, nie doczekałam się interwencji. Wy-
kop wykonano w konsekwencji awa-
rii rury, lecz nie zaobserwowałam żad-
nych napraw ani wymiany uszkodzo-
nych części. Pracownicy wodociągów 
po prostu wykopali dziurę, ogrodzili 
taśmą, zabrali swój sprzęt i odjecha-
li. Od tego czasu nikt się wykopem nie 
zainteresował. Sprawa jest o tyle cie-

ciąg dalszy ze str. 14

ciąg dalszy na str. 24

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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kawa, iż ubiegłej zimy sytuacja wy-
glądała podobnie. Wykonano wykop 
w tym samym miejscu, po czym po-
zostawiono go w tym stanie niemal do 
wiosny. Czy i w tym roku wielka dziu-
ra na trawniku ma umilać nam widok 
z okna aż do wiosny? Bardzo proszę 
o interwencję w tej sprawie.

Z góry dziękuję i pozdrawiam
Lokatorka

(nazwisko do wiadomości redakcji)
ZARZĄD SSM: Głębokie wykopy 

przy Pani budynku spowodowane 
były awarią sieci ciepłowniczej, któ-
rej usunięciem zajął się PEC Kato-
wice. W trakcie robót okazało się, 
że w tym samym miejscu rozszczel-
niony jest wodociąg, za którego 
prawidłowe utrzymanie odpowiada 
miejska spółka wodociągowo-ka-
nalizacyjna Aqua-Sprint sp. z o.o. 
Dlatego z konieczności wykop był 
otwarty przez kilka dni. Aktualnie 
firmy odpowiedzialne zasypały wy-
kop, a teren zostanie zrekultywowa-
ny z chwilą, gdy pozwolą na to wa-
runki atmosferyczne.

„Rupiecie”, 
problemy z wentylacją

Witam!
Mam do spółdzielni mieszkaniowej 

dwa pytania:
1. Wiele osób – np. podczas remon-

tów czy porządków w piwnicy – pozby-
wa się takich rzeczy jak: stare meble, 
krzesła, drzwi, żyrandole. Czy na tere-
nie spółdzielni są wyznaczone miejsca 
na takie odpady? Wiele osób wystawia 
je w komorach zsypowych, ale wydaje 
się, że ze względu na problem wywo-
zu nie jest to miejsce do tego przezna-
czone. Dla porównania, na osiedlu W. 
Witosa w Katowicach, tamtejsza spół-
dzielnia w ramach umowy z MPGK 
wystawia w kilku miejscach na tere-
nie osiedla specjalne kontenery ozna-
czone jako „rupiecie”, opróżniane raz 
w tygodniu. Świetne udogodnienie.

2. Mieszkam przy ul. Grunwaldzkiej. 
W blokach tych istnieje problem braku 
wentylacji. Jest co prawda szyb wen-
tylacyjny, ale siła ciągu jest zerowa 
(z pewnością nie jest wyczuwalna rę-
ką). Na dodatek, bezpośrednie połą-
czenie z kominem wentylacyjnym ma 
kuchnia i ubikacja, zaś łazienka tyl-
ko pośrednio przez ubikację. W kon-
sekwencji, ruch powietrza w łazien-
ce można wymusić tylko przez szero-

kie otwarcie drzwi (kąpiel, pranie). Nie-
przyjemny zapach w ubikacji utrzymu-
je się bardzo długo (ratunkiem są tyl-
ko i wyłącznie odświeżacze). Gotowa-
nie w kuchni wiąże się z uchyleniem 
okna (przez cały okres gotowania), co 

pomaga w zasadzie tylko zimą (gdy 
jest duża różnica temperatur). Aby po-
zbyć się pary i zapachów z gotowania, 
wentylatora w okapie jak rozumiem 
używać nie można. Z resztą i tak mija 
się to z celem, bo jego uruchomienie 
sprawia, że część powietrza zwyczaj-
nie wydostaje się z kuchni do ubikacji. 
Czy spółdzielnia zamierza na dachach 
bloków zainstalować zwyczajnie wen-
tylatory do kominów wentylacyjnych, 
wymuszające obieg powietrza? Jak 
rozwiązać problem wentylacji łazien-
ki w cywilizowany sposób, a nie przez 
otwieranie drzwi? Znów podam tu dla 
przykładu sprawnie działającą instala-
cję wentylacyjną na os. W. Witosa – 
tam na dachach są zainstalowane wy-
dajne wentylatory. Wydaje mi się, że 
nie jest to istotnie drogie rozwiązanie, 
a z pewnością skuteczne. Ponadto, 
uważam, że problem ten jest ważniej-
szy do rozwiązania, niż np. malowa-
nie klatki schodowej – mówiąc wprost: 
wolę mieć sprawnie działającą wenty-
lację, niż odnowioną klatkę.

Proszę o umieszczenie pytań z od-
powiedziami w gazetce spółdzielni.

Pozdrawiam,
Iwona Wilk.

ZARZĄD SSM: Na terenie osie-
dla „Węzłowiec” obowiązuje zasa-
da wywożenia „rupieci” w każdą 
środę danego tygodnia. O terminie 
wywozu wielokrotnie informowano 
mieszkańców z jednoczesną prośbą 
o wystawianie zbędnych sprzętów 
w wieczór poprzedzający, co zapo-
biega zaleganiu tych przedmiotów. 
Nie przewidujemy stawiania dodat-
kowych pojemników ze względu na 
brak odpowiednich miejsc, a także 
z uwagi, iż można „rupiecie” wsta-
wiać do komory zsypowej.

W sprawie rzekomego problemu 
braku wentylacji w budynku przy 
ul. Grunwaldzkiej informujemy, że 
takowy fakt nie występuje, co po-
twierdzają dokonywane przez ADM 

coroczne kontrole stanu wentylacji. 
Zdarzają się natomiast przypadki 
zakłóceń prawidłowego jej działania 
w poszczególnych mieszkaniach, 
co spowodowane jest, jak wykazują 
pomiary, niewłaściwym zapewnie-
niem dostępu powietrza z zewnątrz 
przez okna i drzwi, co zależne jest 
wyłącznie od lokatorów. Mieszkania 
są nadmiernie doszczelnione. Sytu-
acja taka występuje w Pani miesz-
kaniu, co potwierdza kontrola prze-
prowadzona 23 września 2010 r. 
Prosimy zatem o kontakt z ADM 
w celu wyjaśnienia nieprawidłowo-
ści i ustalenia warunków poprawy 
działania wentylacji.

Dla informacji podajemy, iż wen-
tylacja w budynku przy Grunwaldz-
kiej 6 została zaprojektowana ja-
ko wentylacja grawitacyjna i nie jest 
możliwe przy tym rozwiązaniu za-
stosowanie wentylatorów mecha-
nicznych wymuszających obieg, 
gdyż kanały nie są do tego przysto-
sowane. Podajemy także, że na te-
renie Spółdzielni są budynki z wen-
tylacja mechaniczną na dachu, ale 
takie rozwiązanie przyjęto na etapie 
projektowania dostosowując do te-
go celu kanały wentylacyjne. Rów-
nież i u nas instalacje te działają 
sprawnie pod warunkiem zapewnie-
nia właściwego dopływu powietrza 
do mieszkań.

Do kogo się zwrócić 
z tym problemem?

Witam!
Bardzo proszę o rzeczową i szcze-

gółową odpowiedź na moje pytanie.
Chciałbym się dowiedzieć, w jakiej 

formie i do kogo należy się zwrócić 
w przypadku, gdy w moim mieszka-
niu występuje przemakanie ściany ze-
wnętrznej. Mieszkam na ostatnim pię-
trze i sytuacja taka ma miejsce od 
września ubiegłego roku po każdych 
opadach i odwilży. Moje wielokrotne 
telefony i wizyty w Administracji nie 
dały żadnych rezultatów a obietnice 
zajęcia się tą sprawą składane przez 
Panią Kierownik Halinę Napora po-
zostają jedynie obietnicami. Po moim 
piśmie do Prezesa Spółdzielni wyko-
nano wprawdzie powierzchowne pra-
ce jednak nie dało to żadnego efektu. 
Stan mieszkania nadal się pogarsza, 
Administracja nie robi nic a Pani Kie-
rownik pomimo moich, wielokrotnych 
próśb nie raczyła nawet oddzwonić. 

ciąg dalszy ze str. 22
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Taka ignorancja jest dla mnie oburza-
jąca tym bardziej, że podobna sytu-
acja miała miejsce w moim mieszka-
niu kilka lat temu. Wtedy na interwen-
cję Administracji czekałem przeszło 
rok!! Dlatego jeszcze raz pytam do ko-
go należy się zwrócić z takim proble-
mem, aby zajęły się nim kompetentne 
i rzetelne osoby.

Bardzo proszę o wydrukowanie mo-
jego listu w całości z podaniem moje-
go imienia, nazwiska i adresu e-mail.

Z poważaniem  
Tomasz Kubecki,

tkubecki@wp.pl
ZARZĄD SSM: Do załatwia-

nia wszystkich spraw związanych 
z użytkowaniem mieszkania powo-
łana jest administracja osiedla i tam 
należy zgłaszać wszelkie usterki 
i problemy. Skargi na działalność 
administracji można zgłaszać do 
Rady Osiedla, Zarządu, Rady Nad-
zorczej. W podanym przez Pana 
przypadku nie możemy potwierdzić 
ignorowania zgłaszanego zamaka-
nia mieszkania przez Panią kierow-
nik, gdyż reagując na Pana zgłosze-
nia administracja wykonała m.in.:

- uszczelnienie komina na dachu,
- uszczelnienie za pomocą sprzętu 

alpinistycznego szczeliny w elewa-
cji budynku,

- dodatkowe poszycie dachowe 
części dachu,

- przegląd i uszczelnienie obróbek 
blacharskich.

Mam y nadzieję, że wykonane pra-
ce doprowadziły do usunięcia przy-
czyny przecieku, jednakże o skutecz-
ności tych działań ostatecznie prze-
konamy się po okresie zimowym 
i zniknięciu lodu i śniegu z dachu.

Zapewniamy Pana, że w razie ko-
nieczności ADM os. „Chemik” po-
dejmie dalsze działania w celu likwi-
dacji problemu i zapewnienia wła-
ściwego komfortu zamieszkania.

Prosze dopilnować
Witam!

W bloku przy ul. Niepodległości 32 
właśnie rozpoczął się remont (wy-
miana okien, malowanie klatki scho-
dowej). Mając na uwadze, aby efek-
ty prac były jak najdłużej widoczne, 
chciałem prosić o dopilnowanie, aby 

uszczelnić szczeliny między ściana-
mi a podłogą. Podczas deszczu, czy 
też mycia korytarza woda ścieka po 
ścianie piętro niżej, powodując zacie-

ki, odpadanie farby. W chwili obecnej 
rozpoczęto już malowanie, szczeliny 
jednak pozostały, może troszkę mniej 
widoczne, ale nie z powodu uzupeł-
nienia ubytków, tylko pozatykania się 
dziur pyłem z gładzi. Pracownicy wy-
konujący remont twierdzą, że tego ty-
pu prace nie leżą w ich kompetencji. 
W załączeniu zdjęcia poglądowe ob-
razujące problem. Liczę na reakcję 
spółdzielni.

R. W. – imię i nazwisko
do wiadomości redakcji

ZARZĄD SSM: Bardzo dziękujemy 
za przesłane uwagi, które świadczą 
o prawidłowym zainteresowaniu ja-
kością wykonywanych prac.

Zapewniamy, że takie samo dąże-
nie ma administracja osiedla i zwró-
ci usługodawcy uwagę na koniecz-
ność pełnej realizacji zgłoszonych 
przez Pana mankamentów.

Parking 
ul. Niepodległości 60B
Na redakcyjny dyżur przyszło dwóch 

Panów. Celem ich wizyty było wyja-
śnienie statusu parkingu przy ul. Nie-
podległości 60B. Ich zdaniem parking 
jest własnością osób, które go wyko-
nały za zgodą Spółdzielni. Oni zgodnie 
z ustaleniami dbają o ten teren i wy-
konali tam mnóstwo prac. Na potwier-
dzenie swych słów przynieśli kilka do-
kumentów – najstarszy z 1993 roku, 
kiedy to wystąpili o wyrażenie zgo-
dy na wykonanie parkingu – w pod-
pisie 4 osoby. W późniejszym, z listo-
pada 2005 r., występowali do Zarzą-
du o zezwolenie na postawienie tabli-
cy, że parking jest do dyspozycji loka-
torów klatki „B” – w podpisie nazwiska 
5 osób. Wśród materiałów znalazła się 
odbitka „MS” (styczeń 2006 str. 6). Pi-
saliśmy tam o obradach Rady Osie-
dla. Z relacji wynika, że RO „Chemik” 
wyraziła zgodę na postawienie wspo-
mnianej tablicy. Tym samym – jak mó-
wił Piotr N., dane do wiad. red. – uzna-

ją,  że  wyłącznie  oni  mają  prawo  tam 
parkować samochody, a nie obcy kie-
rowcy  i podawanie  w „MS”  innych  in-
formacji nie jest uzasadnione.

ZARZĄD SSM: Parking przy 
ul. Niepodległości 60B jest specy-
ficzny i jest jedynym na terenie za-
sobów SSM wykonanym wyłącznie 
siłami i środkami mieszkańców tej 
klatki schodowej. Podzielamy po-
gląd, że pierwszeństwo w korzysta-
niu z niego mają ci, dzięki którym te 
miejsca powstały.

Dziękujemy za wycięcie 
topoli
Witam!

Pragnę za Państwa pośrednictwem 
podziękować administracji osiedla 
Wróbla i Korfantego za wycięcie topoli 
rosnących pomiędzy blokami Korfan-
tego 3 i 9. Myślę, że wypowiadam się 
w imieniu wielu mieszkańców. Wszak 
podpisywaliśmy się pod stosowną pe-
tycją. To dowód z jednej strony na 
to, że oddolne inicjatywy – lokator-
skie mają jednak sens, a z drugiej, że 
spółdzielnia (w tym przypadku kierow-
nictwo administracji) z uwagą i zrozu-
mieniem się w nie wsłuchuje. Przynaj-
mniej niekiedy. Jeszcze raz dziękuję.

Michał Tabaka
Wycięcie topoli spowodowało, że 

do czerwoności rozgrzał się redakcyj-
ny telefon. Z podziękowaniami dla kie-
rownictwa os. Tuwima za szybką inter-
wencję w tej sprawie telefonowali je-
den za drugim mieszkańcy m.in. z bu-
dynków ul. Korfantego 1c; 2a, b, c; 3, 
3a; 9c. Podziękowania przekazali: Ry-
szard Osyra, Marcin Kotara, Małgo-
rzata Jochynek, Irena Borówka oraz 
pragnący pozostać pod inicjałami:  
B. H., A. H., K. Ch., D. K.

Niezależnie p. Borówka złożyła po-
dziękowanie za szybką interwencję 
podczas świąt i naprawę wycieku wody.

ZARZĄD SSM: Z zadowoleniem 
przyjmujemy podziękowania skła-
dane na ręce kierownictwa ADM 
os. im. Juliana Tuwima tym bar-
dziej, że w ostatnim czasie notowa-
liśmy zdania zupełnie przeciwne, 
a odnoszące się również do wycin-
ki drzew w tym rejonie. Szkoda tyl-
ko, że poglądu o słuszności doko-
nywanych wycięć nie podzielają 
wszyscy mieszkańcy.

ciąg dalszy ze str. 24

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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Naleśniki
W naszej kuchni przyjęło się, że 

naleśniki to danie serwowane na 
słodko z serem bądź z dżemem lub 
marmoladą. Ta szybka do przygo-

towania potrawa może jednak być 
wdzięcznym polem do wszelakich ku-
linarnych eksperymentów szczególnie 
w części drugiej, tzn. farszu.

Ciasto naleśnikowe – 30 dag mą-
ki, 2-3 jajka, 2 szklanki mleka, sól, ok. 
szklankę wody, słonina do smażenia. 
Składniki zmiksować, uzupełniając mle-
kiem lub mąką tak, by ciasto uzyskało 
konsystencję śmietany. Nalewać porcję 
łyżką wazową na rozgrzaną, wysmaro-
waną patelnię. Smażyć z obu stron cien-
kie naleśniki, przekładać nadzieniem, 
zwijać w rulon lub składać w chusteczkę. 
Gotowe przekładać na drugą patelnię, 
żaroodpornego naczynia i trzymać w cie-
ple do usmażenia pozostałych. Można je 
zapiec w piekarniku, podawać z sosa-
mi, z ketchupem, z dodatkiem surówek...

Farsz:
- z jabłek – 1/2 kg jabłek, 3 łyżki cu-

kru, 5 dag rodzynek, cynamon do sma-
ku. Obrane ze skórki, potarte na tarce 
o dużych oczkach jabłka podsmażyć 
z cukrem, rodzynkami i cynamonem,

- z pieczarek – 1/2 kg pieczarek, 2 ce-
bule,3 łyżki masła, 2 jajka na twardo, 
3 łyżki gęstej śmietany, 4 łyżki tartej buł-
ki, sól, przyprawy. Utarte na tarce o du-
żych otworach pieczarki i cebulę dusić 
ok. 10 min. na maśle. Dodać posiekane 
jajka, tartą bułkę, przyprawy i śmietanę. 
Wymieszać na jednolitą masę,

- z jaj – 4-6 jajek ugotowanych na 
twardo, kilka łyżeczek drobno posieka-
nego szczypiorku, zielonej cebulki, pie-
truszki itp., łyżka masła, 1,5 łyżki mą-
ki sól, pieprz do smaku, mleko. Jajka 
drobno posiekać. Mąkę podgrzać na 
suchej patelni, dodać masło, a gdy się 
roztopi, stopniowo dolewać mleko, cią-
gle mieszając, aż powstanie zawiesisty 
sos. Zdjąć z ognia. Dodać jajka, przy-
prawy, zieleninę i dokładnie wymieszać,

- z parówek – Obrane z osłonek pa-
rówki obsmażyć na tłuszczu, posypać 
przyprawami i zawijać w gorące nale-
śniki. Podawać z gorącym pikantnym 
sosem pomidorowym,

- z mięsa – 2 szklanki zmielonego ugo-
towanego mięsa, 2 łyżki startej cebu-
li, 3 łyżki ketchupu, łyżeczka musztardy, 
sól, pieprz, posiekana zielona pietruszka. 
Wszystkie składniki dokładnie wymieszać.

Lubisz dostać coś 
ładnego, ale cieszysz 
się tylko w tedy, gdy 
prezent przypadł Ci 

do gustu. Intencja ofiarodawcy nie ma 
dla Ciebie znaczenia. Sam też nie je-
steś zbyt pomysłowy, jeśli już musisz 
zrobić prezent np. mężczyźnie kupisz 
butelkę koniaku. 

Pan Byk, który jest 
oszczędny, nie lu-
bi dawać prezen-
tów, a jeśli już ko-

niecznie musi, ogranicza się do cze-
goś skromnego, czasem korzystając 
z przeceny. O imieninach żony często 
zapomina, co bywa przyczyną domo-
wych nieporozumień.

Bliźniak jak to Bliź-
niak bardzo różnie 
podchodzi do obda-
rowywania bliskich, 

najczęściej w zależności od nastroju. 
Czasem daje komuś niespodziewanie 
drogi prezent, a kogoś, kto na to zasłu-
żył zbywa jakąś drobnostką. Sam na-
tomiast jest na tym polu bardzo czuły.

Ludzie urodze-
ni pod znakiem Ra-
ka przywiązują dużą 
wagę do prezentów. 

Uważają, że dobrze dobrany prezent 
cementuje przyjaźń. Jeśli masz męż-
czyznę spod tego znaku możesz li-
czyć, że będzie Cię obdarowywał czę-
sto pięknymi bukietami kwiatów.

Pan Lew chętnie da-
je prezenty i nie żałuje 
na to pieniędzy. Uwa-
ża, że prezent dobrze 

świadczy o jego zamożności. Ocze-
kuje rewanżu i jest zawiedziony, gdy 
ktoś, kogo obdarował czymś kosztow-
nym nie odwdzięczył mu się w podob-
ny sposób.

Od kogoś urodzo-
nego pod tym zna-
kiem możesz liczyć 
na gesty i to dość 

drogie, ale zawsze będzie to upomi-
nek praktyczny. Dzieci, od Panny, 
otrzymają więc najczęściej coś z gar-
deroby, czy książki będące szkolną 
lekturą.

W naturze Wagi 
szczególnie płci żeń-
skiej zauważamy to, 
że cieszy się każ-

dym prezentem i sama chętnie je da-
je. Panie Wagi bardzo lubią kwiaty. 
Nie jest trudno je uszczęśliwić, mają 
bowiem wiele zainteresowań. 

Pan Skorpion nie 
przywiązuje do pre-
zentów wiele uwagi, 
nie za bardzo lubi je 

dawać, ani otrzymywać. Uważa, że sam 
najlepiej kupi sobie to, co jest mu po-
trzebne. Ponieważ trudno mu dogodzić, 
najlepszym prezentem są pieniądze.

Osoba spod zna-
ku Strzelca ucieszy 
się każdym prezen-
tem, nie najważniej-

sza dla niego jest wartość upominku, 
ale intencja człowieka, który chciał mu 
sprawić przyjemność. Natomiast sam 
długo i starannie wybiera prezenty.

Koziorożec zawsze 
bardzo starannie wy-
biera prezenty, tak, 
aby sprawiły praw-

dziwą przyjemność osobie, którą pra-
gnie obdarować. Dlatego z jego upo-
minków każdy się cieszy i odwdzięcza 
tym samym i miłymi słowami.

Ryby chętnie dają 
prezenty, a już naj-
bardziej lubią obda-
rowywać dzieci. Sa-

me nie są zainteresowani specjal-
nie prezentami. Od taty dziecko mo-
że otrzymać pieska lub wymarzone-
go kotka, ojciec cieszy się szczerze 
z maluchem.

Pana, a już zwłasz-
cza panią Wodnicz-
kę trudno ucieszyć 
byle czym. Lubią pre-

zenty oryginalne, nietuzinkowe. Sa-
me też takie dają. Wystrzegają się jak 
ognia prezentu praktycznego – kapci, 
czy rękawiczek, bo to nie dla Wodnika.

Czy lubisz 
prezenty?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2011
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Wiejski dom; 8. Do 

cięcia; 9. Brudna skaza; 10. Płynie 
w korycie; 11. Dwie ćwiartki; 12. Zdro-
wa roślina; 13. Koszona na łące; 
14. Reguła; 16. Kolarska z etapami; 
19. Inaczej tatusja z pancerników; 
20. Cieszy handlowca; 21. Opera Ver-
diego; 22. Obok drzwi; 23. Wiwaty; 
28. Męczy nos; 31. Pełzak; 32. Dziel-
nica Katowic; 33. Tapczan i stół; 
34. Wyspy koralowe; 35. Ilość egzem-
plarzy jednego wydania „Mojej Spół-
dzielni”; 36. Zwój papieru; 37. Lutowa 
solenizantka.

PIONOWO: 1. Brak hardości: 
2. Komfort, luksus; 3. Plastikowy ob-
rus; 4. Załącznik; 5. Sprzęt fotografa; 
6. Zespół barw w obrazie; 7. Partyj-
ny mebel; 14. Spaja mury; 15. Kicha-
wiec; 17. Pogawędka; 18. Kwitnie wio-
sną na hali; 24. Pospolity płot; 25. La-
ta w księgach; 26. Przeszkoda drogo-
wa; 27. Styl postępowania; 28. Nie-
jedna na ulicach Siemianowic Ślą-
skich. 29. Z rubrykami; 30. Roślina 
oleista.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 18. lutego 2011 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-

nia” – krzyżówka nr 2/2011. Po komi-
syjnym losowaniu nagrody za rozwią-
zaną krzyżówkę nr 1/2011 z hasłem 
– Zima  wieje  mróz  się  śmieje,  otrzy-
mują: Michał LEMPA, zam. ul. Wł. 
Reymonta 24; Elżbieta KOCUS, zam. 
ul. K. Świerczewskiego 48B; Teresa 
JANKOWSKA, zam. ul. Okrężna 2.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Nagroda 
główna – niespodzianka – ufundowana 
przez Sukces s.c., Siemianowice Śl., ul. 
Walerego Wróblewskiego 67. Fundato-
rem pozostałych nagród jest Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Jasiu zakończył szkołę średnią z naj-
lepszymi wynikami i jemu przypadł za-
szczyt przemówienia podczas rozda-
nia świadectw. Stanął na podeście i za-
czyna:

- Chciałbym bardzo podziękować mojej 
kochanej mamie za ten wspaniały wpływ, 
jaki na mnie miała. 

Za to że zawsze była przy mnie, cały 
czas mogłem na nią liczyć i że pomagała 
mi kiedy tylko tej pomocy potrzebowałem. 
Kocham ją nad życie i nie wiem, kim bym 
był gdyby nie ona....

Nagle Jasio stęknął, zatrzymał się i za-
czął z trudnością literować słowo. Jed-
nak przerwał na chwilkę i w końcu prze-
mówił:

- Przepraszam bardzo za przerwę, 
ale pismo mojej mamy jest takie niewy-
raźne!

J K L.
Dwie blondynki dokonały napadu na 

bank. Podzieliły się łupem w taki spo-
sób, że każda wzięła po jednym zra-
bowanym przez nie worku. Spotykają 
się po roku:

- Co było w twoim worku?
- Milion złotych.
- I co a nimi zrobiłaś?
- A, wydaję powolutku. A w twoim?

- Same rachunki.
- I co z nimi zrobiłaś?
- A, powolutku spłacam...

J K L

List do Ojca: Berlin jest wspaniałym 
miejscem, ludzie są mili, i naprawdę mi 
się tutaj podoba. Ale wstydzę się, gdy 
podjeżdżam moim złotym Ferrari pod 
szkołę, podczas, gdy wszyscy nauczy-
ciele i wielu moich kolegów dojeżdżają 
pociągiem.   Kochający Amir  

Odpowiedź Taty:  Drogi Synu.
Przelałem na twoje konto 20 milio-

nów dolarów. Przestań nas zawsty-
dzać. Też kup sobie pociąg i przestań, 
proszę nas hańbić.

Twój kochający ojciec.
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ciąg dalszy ze str. 32
li zameczek Prezydenta RP i samo 
miasto, gdzie nie brakowało różnych 
atrakcji. Piątek był już tym dniem, kie-
dy oczy wszystkich dzieci skupione 
były na scenie, bo tam właśnie swoje 
możliwości prezentowali ich koledzy 
i koleżanki. Mogliśmy podziwiać poka-
zy żonglerskie, karate, albo stepowa-
nie, wysłuchać długich, wcale nieła-

twych wierszy czy posłuchać piosenek 
na gitarze oraz keyboardzie. Wystę-
py młodych artystów nagradzane były 
solidnymi oklaskami. Wybór zwycięz-
ców do prostych pewnie nie należał, 
ale ostatecznie tak wyglądała pierw-
sza trójka konkursu:

1 miejsce – Michał Schejbal za po-
kaz karate

2 miejsce – Ola Schejbal za klima-
tyczny koncert na keyboardzie i wyko-
nanie piosenki „Waka Waka”

3 miejsce – Alicja Pomorska za dłu-
gi wierszyk

Oprócz „Mam Talent” przeprowa-
dzono też konkurs plastyczny, w któ-
rym najlepszy okazał się Kamil Mi-
chalski.

- Już trochę ćwiczę karate, chyba od 
3 lat. Chodzę do klubu trenować. Tam 
jestem jednym z najmłodszych, ale nie 
przejmuje się tym. Zdałem już 5 egza-
minów  i jak  na  razie  jestem  w posia-
daniu  niebieskiego  pasa.  Zadowolo-
ny jestem ze swojego występu, w koń-
cu udało mi się wygrać! – mówił 8-let-
ni Michał Schejbal z osiedla „Węzło-
wiec”- patrz foto str. 1.

- Ja  podczas  konkursu  tańczyłam. 
Wymyśliłyśmy wraz z koleżanką swo-
je  kroki  do  muzyki.  Chciałam  się  po-
kazać  przed  koleżankami  i kolegami, 
chciałam  po  prostu  sobie  potańczyć. 
Nie bałam się tego występu – zdradzi-
ła 12-letnia Natalia Woźnica z osiedla 
„Węzłowiec”.

- Stepuje od kilku lat. Sama się uczę 
tych  wszystkich  kroków.  Wystąpiłam 
w konkursie, bo chciałam pokazać, że 
coś potrafię. Miałam  lekką  tremę, ale 

sobie poradziłam – powiedziała 12-let-
nia Monika Grzybek z Michałkowic.

- Możemy być zadowolone ze swojego 
występu – mówi 10-letnia Aleksandra 
Kupka. 2 lata gram na gitarze Do gry 
zachęciła  mnie  animatorka  spotkań 
„Dzieci  Maryi”,  na  które  uczęszczam. 
W tygodniu  chodzę  też  na  kółko  gi-
tarowe  – dodaje 10-letnia Magdale-
na Grzybek, wspólnie z Olą wystąpi-
ły w duecie. 

- 2,5 roku gram już na keyboardzie. 
Moja  ciocia  przyniosła  kiedyś  swój 
i zaczęła mi pokazywać jak się na nim 
gra i tym mnie zaraziła. Śmieszne, bo 
teraz  to  znów  ja  zaraziłam  parę  in-
nych osób. Uwielbiam muzykę, chcia-
łabym mieć kiedyś swój zespół – wy-
znała 12-letnia Aleksandra Schejbal 
z osiedla „Węzłowiec”.

Po emocjach związanych z konkur-
sem, wszyscy udali się na basem 
i tak minął pierwszy tydzień półkolonii 
w Domu Kultury „Chemik”.

W drugim tygodniu zajęć, półkoloni-
ści spotkali się z przedstawicielem po-
licji, który ostrzegał o niebezpieczeń-
stwach, jakie czyhają na każdym kro-
ku oraz mówił o tym, co wolno, a cze-
go nie wolno robić. Było również spo-
tkanie, na którym dzieci rozwiązywa-
ły testy dla określenia swojej osobo-
wości, czy też na temat: „Czym chciał-
bym/chciałabym zostać w przyszłości”. 
Oprócz spotkań, gier i zabaw na miej-
scu, była też wycieczka do Brennej na 

górki i wypad do kina. Tradycyjnie pół-
kolonie zakończył uroczysty bal.

Ferie z DK „Chemik” podsumował 
krótko Zbigniew Krupski: Sześćdzie-
siąt dzieci, z tego jedna trzecia z nich 
to 7  i 8-latkowie. W tym roku przyszło 
nowe  pokolenie.  Cieszy  nas  ogrom-
nie  tak  liczne zainteresowanie naszy-
mi półkoloniami. Staramy się zawsze, 
aby program był możliwie urozmaico-

ny  i ciekawy,  by  nikt  z nami  się  nie 
nudził.  Chciałbym  podziękować  rów-
nież  wspaniałym  opiekunkom  grupy. 
Dziewczyny naprawdę chwyciły świet-
ny kontakt z dziećmi. 

Współorganizatorem ferii w DK” 
Chemik” było stowarzyszenie „Nasz 
Dom”, które otrzymało dofinansowa-
nie z Urzędu Miasta w Siemianowi-
cach Śląskich.

A w „RENOMIE”… 
…oblężenie

Niezależnie od półkolonii w Domu 
Kultury „Chemik”, nieco starsze 

dzieci i młodzież miały możliwość 
pogrania w kręgle w Strefie Rozryw-
ki „Renoma” ze zniżką 20% od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 
11.00 do 17.00. Już od kilku lat Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa daje taki upust. 

Chętnych do gry nie brakowało. Aby 
móc zagrać na jednym z torów we 
wspomnianych godzinach, trzeba by-
ło znacznie, znacznie wcześniej so-
bie go zarezerwować – już na tydzień 
przed rozpoczęciem ferii! Jak mówi 
jedna z obsługujących tam osób, gdy-
by było jeszcze kilka dodatkowych to-
rów, to na pewno też nie brakowałoby 
na nie chętnych.

Do „Renomy” w czasie ferii zimo-
wych najczęściej przychodziły dzieci 
wraz z rodzicami, młodzież gimnazjal-
na, ale zdarzali się też studenci. 

Rafał Grzywocz

Dwa tygodnie, 
jak jeden 

dzień

Artyści na scenie
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ciąg dalszy na str. 31

Dwa tygodnie, jak jeden dzień
Dopiero co rozpoczęły się ferie i półkolonie w Domu Kultury „Chemik”, 

a już dobiegły końca. Tak, jak co roku przygotowano dla najmłodszych 
wiele atrakcji – gier, zabaw, wycieczek czy edukacyjnych spotkań. Jednym 
z ciekawszych punktów tegorocznego programu był konkurs „Mam Talent”, 
wzorowany na swoim telewizyjnym odpowiedniku. Dwanaścioro odważnych 
stanęło na scenie, by pokazać przed publicznością, co potrafią robić najlepiej.

Do piątku, kiedy to właśnie miał od-
być się wyczekiwany konkurs, na nu-
dę na półkoloniach nikt narzekać nie 
mógł. Poniedziałek był dniem inte-
gracyjnym. Dzieci miały zaprzyjaźnić 
się ze sobą uczestnicząc we wspól-
nych zabawach i pogaduszkach, rów-

nocześnie nawiązując pierwsze, mo-
że trochę nieśmiałe jeszcze kontakty. 
We wtorek, przy ładnej pogodzie, zor-
ganizowano milusińskim „Dzień spor-
tu” na boisku na osiedlu „Węzłowiec”. 
W środę, stały gość półkolonii, części 
młodym ludziom dobrze znany, Bog-

dan Wantuła bawił i uczył jednocze-
śnie muzyką. Pokazywał, jakie są in-
strumenty, jak się nimi obchodzić i ja-
ki dźwięk z każdego z nich się wydo-
bywa. W końcu zorganizował konkurs 
„Śpiewać każdy może” i wyławiał spo-
śród dzieci talenty wokalne. W czwar-

tek miała miejsce wycieczka autokaro-
wa do rodzinnego miasteczka nasze-
go najlepszego skoczka narciarskiego 
w historii, Adama Małysza, do Wisły 
i na Kubalonkę. Poza przełęczą, pół-
koloniści na swym spacerze widzie-

Zabawy z hula-hopem.


