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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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XX-cia  już lat ,  „MS” pozytywnie zmienia  świat 
Edward Machoń

UOKiK potwierdza zarzuty SSM wobec Tauronu
Remonty przeniosły się…

Wykonanie rzeczowe planu remontów za 2013 rok
Zima w osiedlach

U podnóża skoczni narciarskiej w Wiśle Było kiedy potańczyć...

Zima dała znać o sobie

Było fajnie ale... za krótko
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A na osiedlach  
zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Władysława St. Reymonta  38 
– zniszczono przez wykopanie drzwi 
do pralni,

- ul. Karola Szymanowskiego  14 
– włamano się do pomieszczenia go-
spodarczego, wyrwano zamek.

im. Juliana TUWIMA
- ul. Wojciecha Korfantego 3B – wy-

rwano samozamykacz, uszkodzono 
futrynę,

- ul. Leśna  7B – urwano zawias 
w drzwiach wejściowych i zdewasto-
wano samozamykacz,

- ul. W. Korfantego 9B – skradziono 
szufladę zsypową na IX piętrze,

- ul. Okrężna 2 – zdewastowano gał-
ko-klamkę w drzwiach wejściowych,

- ul. Okrężna 4 – zdewastowano ta-
blicę bezpiecznikową i wyrwano 2 licz-
niki prądu,

- ul. Okrężna  13 – wybito 2 szyby 
w drzwiach wejściowych,

- ul. Hermana Wróbla 6C – zniszczo-
no uszczelki w oknie klatki schodowej,

- ul. H. Wróbla 7C – wyrwano gałkę 
z drzwi wejściowych.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 33A – wy-

bito szybę w drzwiach wejściowych.

Z ima,  trochę  się  rozkręciła  w ostatnich  dniach 
  stycznia,  a tu  jak  na  złość  najwięcej  dewasta-

cji  związanych  jest  z uszkodzeniami  drzwi.  Niszczone 
są: samozamykacze, szyby, klamki, 
zamki, uszczelki słowem wszystkie te 
detale składające się na drzwi, które 
przy prawidłowym działaniu chronią 
klatki schodowe przed wyziębieniem, 
chronią przed stratami ciepła. W kon-
sekwencji też chronią mieszkania, bo wychłodzona klat-
ka schodowa, to konieczność większego grzania w miesz-
kaniu – czytaj większego otwarcia zaworów – bo przecież 
ściany są zimniejsze.

Zdumiewające, że nie widzimy związku, iż tracimy w tym 
przypadku podwójnie, bo wybite szyby, wyrwane uszczel-
ki, zniszczone samozamykacze to nie tylko wydatki na usu-
nięcie zniszczeń. One w efekcie odbiją się także na płatno-

ściach za ciepło, na ilości pobranej energii do ogrzewania 
domu i jej rozliczeniu. Co z tego, że w mieszkaniach przy-
kręcamy zawory, jak ciepło będzie uciekało, a razem z nim 

nasze złotówki. To ciepło zarejestro-
wane już przez licznik ciepła spowo-
duje, że koszt jednostki podzielnika 
się zwiększy. Później, podczas rozli-
czenia sezonu grzewczego, dziwimy 
się i złorzeczymy, dlaczego tak dużo 

musimy płacić – przecież oszczędzamy!!! A ciepło drożeje 
nieustannie i tym samym rosną straty z tego tytułu, a wraz 
z nimi nasze płatności.

Tak jak nie dociera do nas, że przez zniszczone drzwi ro-
sną opłaty za ciepło, tak też i chyba nie dociera, że dewasta-
cje to wyrzucanie pieniędzy, naszych pieniędzy, tych, o któ-
re tak zabiegamy i o które tak się troszczymy w domowych 
budżetach. A z nich przecież płacimy za mieszkanie.     pes

Nie dociera 
do nas
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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UOKiK potwierdza zarzuty  
SSM wobec Tauronu

Postępowanie  anymonopolowe 
wobec  Tauron  Ciepło  wszczę-

to między  innymi za sprawą naszej 
Spółdzielni.  Podjęte  wtedy  działa-
nia finalizują się. Teraz odrobina hi-
storii.

W numerze 10/2012 „MS” informo-
waliśmy o nowej taryfie dla ciepła, ja-
ką przesłał dostawca – Tauron Cie-
pło dawniej PEC. Nowa taryfa ozna-
czająca znaczącą podwyżkę spowo-
dowała, że Rada Nadzorcza, Zarząd 
SSM wystosowały, miejscami bardzo 
ostre w tonie, pisma zarówno do wy-
twórców tj. EC Chorzów „ELCHO” sp. 
z o.o., Tauron Wytwarzanie S.A. jak 
i do Tauron Ciepło – dostawca. Nie-
zależnie od tych pism wystosowano 
prośby o wszczęcie kontroli i spraw-
dzenie zasadności zmian do: Urzę-
du  Ochrony  Konkurencji  i Konsu-

menta  (UOKiK)  i Najwyższej  Izby 
Kontroli – wszystkie pisma opubli-
kowaliśmy w tamtym wydaniu „MS”. 
Spółdzielnia oprócz zastrzeżeń do 
Taryfy wniosła szerego innych za-
strzeżeń dotyczących m.in. zamawia-
nia mocy, pobierania opłat. Na listy 
te wspomniane firmy odpowiedziały. 
W otrzymanych odpowiedziach jedy-
nie NIK poinformował, że wykorzy-
sta materiał do swoich kontroli, resz-
ta indagowanych wyjaśniała, czasem 
dość mętnie, że wszystko jest O.K. 
Nieco później w lutym 2013 r. pisa-
liśmy, za Polską Agencją Prasową, 
że: W trakcie  postępowania  spółka 
(Tauron Ciepło dop. red.) zobowiąza-
ła się do zmiany zakwestionowanych 
postanowień. Dlatego prezes UOKiK 
odstąpiła  od  nałożenia  kar  finanso-
wych  i nałożyła  na  Tauron  Ciepło 

obowiązek wprowadzenia odpowied-
nich  zmian  w obowiązujących  wzor-
cach umownych oraz zawarcia anek-
sów  do  obowiązujących  już  umów. 
Dotyczy  to  zarówno  umów  z kon-
sumentami,  jak  i przedsiębiorcami. 
W tym samym wydaniu „MS” opubli-
kowaliśmy wiadomość, że delegatu-
ra UOKiK w Katowicach wystąpiła do 
SSM o dosłanie dodatkowych doku-
mentów, gdyż przeprowadzi postępo-
wanie wyjaśniające. Spółdzielnia do-
kumenty dostarczyła.

Minął rok i na początku stycz-
nia 2014 r. do SSM wpłynęło pismo 
z UOKiK w Katowicach, w którym Ma-
ciej  Fragsztajn, dyrektor Delegatury 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów w Katowicach informuje o wy-
nikach postępowania. Treść pisma pu-
blikujemy i zachęcamy do lektury:

„W dniu 28 września 2012 r. do Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów Delegatury w Katowicach wpłynęło” 
Państwa zawiadomienie dotyczące podejrzenia nadużywa-
nia pozycji dominującej oraz stosowania praktyk narusza-
jących zbiorowe interesy konsumentów przez Tauron Cie-
pło SA z siedzibą w Katowicach, w którym zakwestiono-
wano między innymi praktyki ww. przedsiębiorcy polegają-
ce na stosowaniu obciążeń za przekroczenie mocy ciepl-
nej z jednoczesnym zatajeniem informacji dotyczących pa-
rametrów jakościowych dostarczanego ciepła pozwalają-
cych na stwierdzenie zgodności realizacji umowy z zawar-

tymi w niej warunkami. Tutejsza Delegatura ustosunkowa-
ła się do przedmiotowego zawiadomienia pismem z dnia 22 
października 2012 r., sygn. RKT-412-24/12/MI wskazując, 
iż opisany przez Państwa spór ma charakter cywilnoprawny 
i nie korzysta z ochrony antymonopolowej. Niemniej  jed-
nak, w związku z otrzymaniem kolejnych zawiadomień 
dotyczących nieprawidłowości w naliczaniu przez Tau-
ron  Ciepło  opłat  dodatkowych  z tytułu  przekroczenia 
zamówionej  mocy  cieplnej  wskazujących  na  szerszy 
wymiar  zakwestionowanych  działań,  wszczęte  zostało 
w przedmiotowej  sprawie  postępowanie  wyjaśniające, 

27 stycznia odbyło się pierwsze 
w nowym  2014  roku  posie-

dzenie  Rady  Nadzorczej  Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W jego trakcie Rada rozpatrzyła 
sprawozdania z realizacji:

- wykonania rzeczowego planu re-
montów za rok 2013,

- wykonania planu estetyzacji klatek 
schodowych w budynkach Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 
rok 2013,

- wykonania rzeczowego planu reno-
wacji elewacji na rok 2013 ze wzglę-
du na wady technologiczne budynków 
i ubytki ciepła.

Ponadto Rada zapoznała się ze 
wstępnymi wynikami wykonania finan-
sowego planu remontów za 2013 rok 
i informacją o przebiegu „Akcji zima 
2013/2014” w zasobach Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pod-
czas omawiania poszczególnych punk-

tów porządku obrad każdorazowo Ra-
da zapoznawała się z opiniami Komisji 
RN: Rewizyjnej – stanowisko prezen-
tował Wiesław  Gola - przewodniczą-
cy, Gospodarki Zasobami Mieszkanio-
wymi – relacjonował jej szef Zbigniew 
Rogoż i Organizacyjno-Samorządowej 
opinię przedkładał Piotr Majnusz.

Zdania komisji były jednoznacznie 
pozytywne i dokumenty te w głoso-
waniu jawnym przyjmowano bez za-
strzeżeń.

W bieżącym wydaniu „MS” na 
str. 6-13 przedstawiamy dość obszer-
ne zestawienie zrealizowanych ro-
bót w minionym roku. Informujemy, że 
w poszczególnych osiedlach, nie uję-

liśmy wszystkich zadań i pozycji a są 
ich setki takich np. jak: sprawdzanie 
stan technicznego budynków, domo-
fony – konserwacja, roboty ślusarskie 
czy zieleń i mała architektura. Zada-
nia te administracje realizowały, zgod-

nie z corocznie przyjętym harmono-
gramem, podobnie jak w przypadku 
przeglądów instalacji gazowych i wen-
tylacji lub według potrzeb.

Do pozostałych sprawozdań i wstęp-
nej informacji o Akcji zima wracać bę-
dziemy w kolejnych wydaniach „MS”

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec, 
przewodniczący RN.  pes

Obradowała RN SSM

Bez 
zastrzeżeń

Wykonanie rzeczowe planu 
remontów za rok 2013  

– czytaj str. 6-13
Zapraszamy do lektury.
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które prowadzone było pod sygn. akt RKT-400-46/12/MI. 
W jego toku, pismem z dnia 23 stycznia 2013 r., tutejsza 
Delegatura zwróciła się do Państwa Spółdzielni o przedsta-
wienie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów potwierdzają-
cych stosowane przez Tauron praktyki. Na powyższe pismo 
odpowiedzieli Państwo pismem z dnia 31 stycznia 2013 r., 
sygn. EB/5/2013.

Mając  powyższe  na  uwadze  pragniemy  poinformo-
wać,  iż w wyniku poczynionych w toku przeprowadzo-
nego  postępowania  wyjaśniającego  ustaleń  wszczęte 
zostało  przeciwko  Tauron  Ciepło  postępowanie  anty-
monopolowe. Spółce postawiony został zarzut naduży-
wania pozycji dominującej na lokalnych rynkach prze-
syłu,  dystrybucji  i sprzedaży  ciepła  w związku  z nie-
prawidłowościami w naliczaniu odbiorcom usług opłat 
dodatkowych  z tytułu  prze-
kroczenia  zamówionej  mo-
cy  cieplnej,  co  może  stano-
wić  naruszenie  art.  9  ust.  1 
ustawy o ochronie konkuren-
cji i konsumentów.

W ramach postawionego za-
rzutu zakwestionowano  po 
pierwsze, iż wyniki kontroli 
prawidłowości określenia mocy 
zamówionej przeprowadzane 
przez Tauron Ciepło w oparciu 
o § 41 ust. 2 i 3 rozporządze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 
17 września 2010 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kalkula-
cji taryf oraz rozliczeń z tytu-
łu zaopatrzenia ciepło (Dz. U. 
Nr 194, poz. 1291) stanowią 
podstawę do naliczania odbior-
com opłat dodatkowych z tytułu 
przekroczenia zamówionej mocy cieplnej na podstawie § 46 
ust. 4 tego rozporządzenia. W ocenie Prezesa Urzędu brak 
jest podstaw do takiego działania – stwierdzenie, że odbior-
ca w nieprawidłowy sposób określił moc zamówioną nie jest 
bowiem w świetle przepisów powołanego aktu prawnego 
równoznaczne ze stwierdzeniem, iż nastąpiło przekrocze-
nie mocy zamówionej.

Postawiony zarzut odnosi się również do wymuszania na 
odbiorcach zwiększenia zamówionej mocy cieplnej w za-
mian za anulowanie ww. opłat. W ocenie tutejszego orga-
nu określenie mocy zamówionej powinno pozostawać w ge-
stii odbiorcy (zgodnie z § 41 ust. 1 rozporządzenia taryfo-
wego), zaś posłużenie się groźbą pobrania bezpodstawnie 
naliczonej opłaty dodatkowej celem ustalenia przez odbior-
cę zwiększonego zapotrzebowania w ww. zakresie (w sytu-
acji, gdy brak jest podstaw do stwierdzenia, iż w istocie na-
stąpiło przekroczenie mocy zamówionej) należy uznać za 
niedopuszczalne.

Stosowane przez Spółkę Tauron Ciepło praktyki związa-
ne z naliczaniem opłat dodatkowych budzą również dodat-
kowe wątpliwości, jeżeli wziąć pod uwagę, iż po przepro-
wadzonych kontrolach Spółka nie przekazuje odbiorcom in-
formacji o niektórych parametrach poboru ciepła (natęże-
nie przepływu nośnika ciepła, temperatura zasilania i po-
wrotu nośnika ciepła). Jest to istotne, jeżeli wziąć pod uwa-
gę, iż stwierdzane przez Spółkę nieprawidłowości związane 
z rzekomym przekroczeniem mocy zamówionej mogą być 

efektem niedotrzymania standardów jakościowych obsługi 
odbiorców w ww. zakresie.

W naszej ocenie całokształt powyższych okoliczności 
związanych z naliczaniem przez Tauron Ciepło opłat do-
datkowych z tytułu przekroczenia mocy zamówionej mo-
gą świadczyć o nadużywaniu przez  tego przedsiębior-
cę  pozycji  dominującej  na  lokalnych  rynkach  przesy-
łu,  dystrybucji  i sprzedaży  ciepła, których zasięg tery-
torialny wyznacza zasięg eksploatowanych przez Spółkę 
sieci ciepłowniczych. Wątpliwości w tym kontekście budzi 
praktykowany przez Spółkę sposób określania, czy doszło 
do przekroczenia mocy zamówionej, który oparty jest o złą 
podstawę prawną; nakłanianie odbiorców do zwiększenia 
zamówionej mocy cieplnej w zamian za anulowanie bez-
podstawnie naliczonych opłat dodatkowych, a także zata-

janie informacji pozwalają-
cych odbiorcom na stwier-
dzenie, czy rzekome prze-
kroczenie mocy zamówio-
nej nastąpiło w warunkach 
dotrzymywania przez Tau-
ron standardów obsługi od-
biorców w zakresie natęże-
nia przepływu nośnika cie-
pła oraz temperatur zasila-
nia i powrotu nośnika ciepła. 
W świetle powyższego uza-
sadnione stało się wszczę-
cie przeciwko Tauron Cie-
pło postępowania antymo-
nopolowego pod zarzutem 
naruszenia art. 9 ust. 1 usta-
wy o ochronie konkurencji 
i konsumentów.

Postępowanie w po-
wyższym zakresie zostało 

wszczęte w dniu 31 grudnia 2013 r. pod sygn. akt RKT-411-
10/13/MI. Decyzja kończąca ww. postępowanie opubliko-
wana zostanie po jej wydaniu na stronie internetowej Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.
pl i dostępna będzie – z wyłączeniem informacji poufnych 
– w zakładce „Prawo” – „Decyzje Prezesa UOKiK”.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyra-
żenie zgody na zaliczenie przedstawionych przez Państwa 
w odniesieniu do niniejszej sprawy dokumentów do akt pro-
wadzonego przeciwko Tauron Ciepło postępowania anty-
monopolowego. Dotyczy to zarówno dokumentów przed-
stawionych w ramach zawiadomienia złożonego w dniu 
28 września 2012 r. (pismo z dnia 27 września 2012 r., 
sygn. EB/165/2012), jak i dokumentów przedstawionych 
w toku postępowania wyjaśniającego RKT-400-46/12/MI  
(pismo z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. EB/5/2013 z za-
łącznikami).

Wyjaśniamy również, iż w razie zaliczenia ww. dokumen-
tów do akt postępowania antymonopolowego, spółka Tau-
ron Ciepło – jako strona tego postępowania – uzyska pra-
wo wglądu w dokumenty objęte takim zaliczeniem zgodnie 
z zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego.

Prosimy o przedstawienie pisemnego stanowiska w tej spra-
wie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.”

Uwaga: wytłuszczenia w tekście pisma UOKiK  
od redakcji „MS”. pes
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Wykonanie rzeczowe planu remontów za 2013 rok
w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Osiedle „Chemik”

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

I ROBOTY DEKARSKIE

1
Walerego  
Wróblewskiego 49, 55

Remont pokrycia 
dachowego

175 m2

2 Niepodległości 58D, E j.w. 318 m2

POZA PLANEM

1
Walerego  
Wróblewskiego 41E, F

Remont pokrycia 
dachowego

343 m2

2
W. Wróblewskiego 
53C, 73

Naprawa pokrycia 
dachowego

124 m2

3
Niepodleglości 57A, 
59A, 59B, 59C

j.w. 72 m2

4
Alfonsa  
Zgrzebnioka 38-40

Naprawa pokrycia 
dachowego z ob-
róbką blacharską

37 m2

5
Walerego  
Wróblewskiego 63A

Naprawa pokrycia 
dachowego

98 m2

6
Walerego  
Wróblewskiego 69,71

Naprawa pokrycia 
dachowego

401 m2

7
W. Wróblewskiego 61B, 
63A, 63C, 63H, 63F

Naprawa kominów 
z obróbką dekarską

59 m2

8

W. Wróblewskiego 51A
Wróblewskiego 69, 71
Niepodległości 63B
A. Zgrzebnioka 52A

j.w.

Wymiana rynien

10 m2

11 m2

7 m2

21 mb.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 A. Zgrzebnioka 38-40 Remont balkonów 43 szt.

2
Alfonsa  
Zgrzebnioka 38-40

Remont parterów 
(wyłożenie ścian 
i podłóg płytkami 
klinkierowymi)

3 kl.

3 Niepodległości 64-66

Remont parterów 
(wyłożenie ścian 
i podłóg płytkami 
klinkierowymi)

12 kl.

4
Walerego  
Wróblewskiego 55

Remont parterów 
(wyłożenie ścian 
i podłóg płytkami 
klinkierowymi)

1 kl.

5 W. Wróblewskiego 73 Remont parterów 1 kl.

6
Walerego  
Wróblewskiego 51-53

Remont parterów 
(wyłożenie ścian 
i podłóg płytkami 
klinkierowymi): 
przesunięto na 
2014 rok

11 kl.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

7
Alfonsa  
Zgrzebnioka 51-52

Remont parterów 
(wyłożenie ścian 
i podłóg płytkami 
klinkierowymi): 
przesunięto na 
2014 rok

4 kl.

8 Niepodległości 61-63

Remont parterów 
(wyłożenie ścian 
i podłóg płytkami 
klinkierowymi): 
przesunięto na 
2014 rok

11 kl.

POZA PLANEM 

1
Walerego Wróblew-
skiego 69, 71, 73
A. Zgrzebnioka 33

Remont balkonów 11 szt.

2 A. Zgrzebnioka 40 Dobudowa balkonu 1 szt.

3
Walerego Wróblew-
skiego 61A, 63A, 63D

Remont kominów 
z obróbką dekarską

71 m2

4
Walerego Wróblew-
skiego 53C, 73
Niepodległości 57A

Remont kominów 
z obróbką dekarską

27 m2

5 W. Wróblewskiego 73 Remont podłoża 21 m2

6
Walerego Wróblew-
skiego 43, 47

Uzupełnienie docie-
plenia po likwidacji 
schodów 

15 m2

III ROBOTY MALARSKIE 

1
Walerego Wróblew-
skiego 49, 55, 55A

Malowanie klatek 
schodowych

3 kl.

2
Alfonsa  
Zgrzebnioka 38-40

Malowanie kla-
tek schodowych: 
w trakcie robót

3 kl.

3
Walerego  
Wróblewskiego 73

Malowanie klatek 
schodowych: Wy-
konano (hole win-
dowe)

1 kl.

4 Niepodległości 64-66 j.w. 12 kl.

5
Walerego  
Wróblewskiego 51-53

Malowanie klatek 
schodowych: Prze-
sunięto na 2014 rok

11 kl.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1
Walerego  
Wróblewskiego 73

Wymiana drzwi 
w korytarzach loka-
torskich

22 szt.

2
Alfonsa Zgrzebnioka 
27-29, 31-33, 35, 39

Wymiana naświetli 
w kl. schodowych

24 szt.
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ciąg dalszy na str.8

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

3 Całość nieruchomości
Zwrot za wymianę 
okien

83 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Niepodległości 57-59

Wykonanie oświe-
tlenia II etapu skwe-
ru rekreacyjno-wy-
poczynkowego

5 pkt.

VII ROBOTY INSTALACYJNE

POZA PLANEM

1
Alfonsa  
Zgrzebnioka 52A

Wymiana pionu 
wodno-kanalizacyj-
nej w łazienkach

1 kl.

2
Alfonsa Zgrzebnioka 
29, 35-37, 39-41

Wymiana przyka-
nalików kanalizacji 
deszczowej

5 szt.

3
Walerego Wróblew-
skiego 63A

Wymiana przyłącza 
kanalizacji sanitar-
nej

1 szt.

4
Walerego Wróblew-
skiego 71

Wymiana poziomu 
kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej

1 kl.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

VIII C.O KONSERWACJA I REMONTY

1
Walerego  
Wróblewskiego 45

Wymiana pionu ła-
zienkowego c.o.

3 m.

2
Walerego  
Wróblewskiego 41H, 
A. Zgrzebnioka 39

Wymiana zaworów 
w rozdzielaczach 
c.o.

2 szt.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1
Walerego  
Wróblewskiego 55-51

Remont chodników 548 m2

2 A. Zgrzebnioka 27-41 j.w. 660 m2

3 Niepodległości 57-59

Rewitalizacja terenu 
skweru II etap – 
kontynuacja: prze-
sunięto na 2014 rok

1450 m2

POZA PLANEM
1 A. Zgrzebnioka 38-40 Wykonanie opaski 87 m2

XI DOMOFONY – REMONTY

1
Walerego Wróblew-
skiego 73

Remont instalacji 
domofonowej – wy-
miana kaset

22 szt.

2
Alfonsa Zgrzebnioka 
51A, 38A, B
Niepodległości 58E

Remont instalacji 
domofonowej

4 kl.

Osiedle „Centrum”

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Kolejowa 3
Kapitalny remont 
dachu

350 m2

2 Krucza 1 j.w. 120 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Kolejowa 3 Remont kominów 12 szt.

2 Krucza 1 j.w. 3 szt.

3 Spokojna 1-3

Remont wejść do 
klatek schodowych 
i parterów oraz wy-
miana daszków nad 
wejściem

4 kl.

4
Karola  
Świerczewskiego 48

Remont balkonów 50 szt.

5
Karola 
Świerczewskiego 48

Remont wejść do 
klatek schodowych 
i parterów

2 kl.

6 Spokojna 1-3 Remont balkonów 32 szt.

7 Spokojna 1-3 Remont schodów 4 kl.

8 Jana Pawła II 21
Remont parteru 
i wejścia do klatki

1 kl.

9 Jana Pawła II 22
Remont parteru 
i wejścia do klatki

1 kl.

10 Powstańców 46A
Remont parteru 
i wejścia do klatki

1 kl.

11 Powstańców 54A
Remont parteru 
i wejścia do klatki

1 kl.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

12 Powstańców 54C
Remont parteru 
i wejścia do klatki

1 kl.

13
ks. Konstantego 
Damrota 1B

Remont parteru 
i wejścia do klatki: 
w trakcie robót

1 kl.

14
Jana Pawła II 17  
Tadeusza Kościuszki 10

Remont parteru 
i wejścia do klatki

3 kl.

15 Jana Pawła II 18
Remont parteru 
i wejścia do klatki

2 kl.

16 Piaskowa 8
Remont parteru 
i wejścia do klatki: 
przesunięto na 2014

1 kl.

17 Brzozowa 12
Remont parteru 
i wejścia do klatki: 
w trakcie robót

1 kl.

18 Kolejowa 1-6

Remont parterów: 
Wykonano Kolejo-
wa 1, 2, 3, 6; 
Kolejowa 4, 5 
w trakcie robót

6 kl.

19 Powstańców 54B  j.w. 1 kl.

III ROBOTY MALARSKIE

1 Jana Pawła II 18
Malowanie klatki 
schodowej

2 kl.
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Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

2 Ryszarda Gansińca 6 j.w. 1 kl.

3 Kolejowa 3 j.w. 3 kl.

4 Kolejowa 2 j.w. 2 kl.

5 Komuny Paryskiej 3 j.w. 1 kl.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Spokojna 1-3
Wymiana okien 
w klatkach schodo-
wych

24 szt.

2
Karola  
Świerczewskiego 48

j.w. 44 szt.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

POZA PLANEM

1 Całe osiedle
Zwrot za wymianę 
okien

90 szt.

VI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1
Ryszarda  
Gansińca 2-4 

Remont nawierz–
chni parkingu

180 m2

VII DOMOFONY-REMONTY
1 Spokojna 1-3 Wymiana kaset 4 szt.

2
Karola  
Świerczewskiego 50

j.w. 2 szt.

3 Jedności 1 j.w. 3 szt.

4 Hutnicza 3-5 j.w. 5 szt.

ciąg dalszy 
ze str. 7

Wykonanie rzeczowe planu remontów za 2013 rok
w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Osiedle im. Juliana TUWIMA

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Hermana Wróbla 2A, B
Remont pokrycia 
dachu

699 m2

2 Okrężna 2 j.w. 331 m2

POZA PLANEM

1 Hermana Wróbla 3A, B
Remont pokrycia 
dachu

442 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1
Wojciecha  
Korfantego 15A, B

Remont parterów 2 kl.

2
Hermana  
Wróbla 6A, B, C, D

j.w. 4 kl.

3
Wojciecha Korfantego 
1A, B, C, 2A, B, C

Remont balkonów  
– kontynuacja prac

180 szt.

4 Hermana Wróbla 7D j.w. 30 szt.

5
Wojciecha  
Korfantego 15

Docieplenie sufitów 
nad wejściami do 
budynków

2 kl.

6 Leśna 13 
Remont balkonów – 
strona pd i wsch.

40 szt.

POZA PLANEM

1 W. Korfantego 9A
Remont czół  
balkonów

32 szt.

III ROBOTY MALARSKIE

1 Okrężna 6
Malowanie klatki 
schodowej

1 kl.

2 W. Korfantego 15A, B j.w. 2 kl.

3 Leśna 13 j.w. 1 kl.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Wg protokołów
Zwrot za wymianę 
okien

100 szt.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

2 Hermana Wróbla 8A, B
Wymiana okien 
w klatkach  
schodowych

24 szt.

3 W. Korfantego 15A, B j.w. 10 szt.

POZA PLANEM

1
Wojciecha Korfantego 
10A, B, C

Wymiana okien 
w klatkach  
schodowych

24 szt.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1
Okrężna, H. Wróbla, 
W. Korfantego

Montaż zdewasto-
wanych urządzeń 
zabawowych

5 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

POZA PLANEM

1
Hermana Wróbla 6A, 
B, C, D, E, 5A, B, 4A, 
3A, B

Remont instalacji 
elektr. na 24V w piw-
nicach budynków

11 kl.

2
Hermana Wróbla 2A, 
B, C, D, E

Remont instalacji 
elektr. na 24V w piw-
nicach budynków

5 kl.

VII DŹWIGI – REMONTY

1
W. Korfantego 2, 
Okrężna 1

Odnowienie kabiny 
dźwigu 

2 szt.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

POZA PLANEM

1 Leśna 13, 15
Wymiana instalacji 
deszczowej

2 bud.

IX C.O. KONSERWACJA I REMONTY

1 Okrężna 13, 15
Montaż zaworów 
podpionowych

36 szt.
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Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1
Wojciecha  
Korfantego 6A, 7A

Remont schodów 
w wejściach do bu-
dynków 

2 kl.

2
Okrężna 1, 2, W. Kor-
fantego 16, Wróbla 12

Remont stopnic 
schodów

4 szt.

POZA PLANEM

1 H. Wróbla 12-14 Remont rampy 1 szt.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

XII DOMOFONY

1
Wojciecha Korfantego 
15A, B, 16A, B

Remont instalacji 
domofonowej wraz 
z wymianą kaset

4 kl.

2 Okrężna 6
Remont instalacji 
domofonowej 

1 szt.

3 Leśna 13
Remont instalacji 
domofonowej wraz 
z wymianą kasety

1 szt.

Osiedle „Michałkowice”

LP. Lokalizacja robót Zakres robót lość

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Stawowa 11
Naprawa pokrycia 
dachu 

53 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Przyjaźni 8-10

Remont balkonów 70 szt.

Wylewki + płytki na 
balkonach

7 szt.

Remont wejść do 
klatek schodowych

6 kl.

2 Przyjaźni 18-22

Remont balkonów 100 szt.

Wylewki + płytki na 
balkonach

8 szt.

Remont wejść do 
klatek schodowych

8 kl.

3 Wyzwolenia 10B
Docieplenie ściany 
szczytowej

347 m2

4 Wyzwolenia 10A, B
Remont wejść do 
klatek schodowych: 
w trakcie robót

2 kl.

5 Marii Dąbrowskiej 1
Remont wejść do 
klatek schodowych

3 kl.

6 Walentego Fojkisa 3, 5
Remont wejść do 
klatek schodowych

6 kl.

7
Leona  
Kruczkowskiego 4, 6, 8

Remont wejść do 
klatek schodowych: 
przesunięto na 
2015 rok

12 kl.

8
Władysława  
Sikorskiego 1

Remont wejść do 
klatek schodowych: 
przesunięto na 
2015 rok

3 kl.

9
Pocztowa 1/
Kościelna 12

Remont wejść do 
klatek schodowych: 
przesunięto na 
2014 rok

4 kl.

10 Stawowa 11, 11A j.w. 2 kl.

POZA PLANEM

1
Wyzwolenia 8A, B, C, 
10A, B

Remont kominów 5 kl.

LP. Lokalizacja robót Zakres robót lość

2 Stawowa 6
Remont schodów 
wewnętrznych 

1 kl.

3
Przyjaźni 8-52, Ko-
ścielna 34-36

Remont schodów 
zewnętrznych 

59 
stopnic

III ROBOTY MALARSKIE

1 Przyjaźni 8-10
Malowanie klatek 
schodowych

6 kl.

2 Przyjaźni 18-22 j.w. 8 kl.

3 Przyjaźni 24-26 j.w. 6 kl.

4 Wyzwolenia 10A, B
Malowanie kla-
tek schodowych: 
w trakcie robót

2 kl.

POZA PLANEM

1 Wyzwolenia 8A, B, C
Malowanie klatek 
schodowych 

3 kl.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Przyjaźni 48-50
Wymiana okien 
w klatkach  
schodowych

25 szt.

2 Przyjaźni 52 j.w. 10 szt.

3
Leona  
Kruczkowskiego 4, 6, 8

j.w. 35 szt.

4 Dotyczy całego osiedla
Zwrot za wymianę 
okien  
- lata 2007-2008

100 szt.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1
Marii Dąbrowskiej 1, 
Walentego Fojkisa 3, 5

Wymiana drzwi wej-
ściowych do klatek 
schodowych

9 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Pocztowa 8-10
Remont oświetle-
nia zewnętrznego: 
w trakcie robót

2 szt.

ciąg dalszy na str.10
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LP. Lokalizacja robót Zakres robót lość

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Walentego Fojkisa 3
Wykonanie 
parkingu 

450 m2

POZA PLANEM

1 Przyjaźni 42-44
Utwardzenie terenu 
pod kontener na 
śmieci

12 m2

LP. Lokalizacja robót Zakres robót lość

2 Pocztowa 14
Remont zapadnię-
tego chodnika 

10 m2

3 Stawowa 11, 11A
Remont zapadnię-
tego chodnika 

11 m2

4
Obrońców  
Warszawy 1

Remont drogi  
i parkingu 

13 m2

5
Wł. Sikorskiego 2-4, 
Kościelna 36

Remont nawierzch-
ni asfaltowej

99 m2

ciąg dalszy 
ze str. 9

Wykonanie rzeczowe planu remontów za 2013 rok
w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Osiedle „Młodych”

LP. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

I ROBOTY DEKARSKIE

1
Bohaterów  
Westerplatte 4-12

Remont zejść 
do zsypów wraz 
z montażem obró-
bek blacharskich

5 kl.

POZA PLANEM

1
Niepodległości  
garaż p-7, 6

Roboty dekarskie 38 m2

2 TESCO
Kapitalny remont 
dachu

690 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Niepodległości 24
Remont balkonów 
wraz z wykonaniem 
wylewek

30 szt.

2
Walerego  
Wróblewskiego 8

Remont balkonów 
wraz z wykonaniem 
wylewek i malowa-
niem: przesunięto 
na 2014 rok

30 szt.

3
Walerego 
Wróblewskiego 6-8

Remont parterów 
wraz z płytkowa-
niem 

2 kl.

4
Pl. Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika 5A-B

j.w. 2 kl.

5
Pl. J. Skrzeka 
i P. Wójcika 6A-B

j.w. 2 kl.

POZA PLANEM

1
Bohaterów  
Westerplatte 4-12

Remont kanalizacji 
deszczowej

127 mb.

2
Jana  
Stęślickiego 3, 4, 5, 6

Remont parterów
4  

partery

3 Al. Młodych 1-2 Remont parterów
2  

partery

4 ZHP 1
Remont parteru 
wraz z płytkowa-
niem 

1 parter

LP. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

5 W. Wróblewskiego 4
Wykonanie wyle-
wek w mieszkaniu

16 m2

6 Jana Stęślickiego 3
Wymiana przyłącza 
kanalizacji

15 mb.

7 ZHP 7

Uszczelnienie płyt 
balkonowych, oraz 
obróbek blachar-
skich

2  
balkony

8 Al. Młodych 2

Uszczelnienie płyt 
balkonowych, ele-
wacji i obróbek bla-
charskich.

5  
balkonów

9
Szarych  
Szeregów 2, 4

Uszczelnienie złą-
czeń płyt elewacyj-
nych

3  
balkony

10
Pl. J. Skrzeka i P. 
Wójcika 7A, B

Wykonanie i mon-
taż daszków nad 
wejściem do klatek

2 szt.

11
Al. Młodych, Bohate-
rów Westerplatte

Remont schodów 12 szt. 

III ROBOTY MALARSKIE

1
Pl. J. Skrzeka i P. 
Wójcika 7A, B

Malowanie klatek 
schodowych: klatka 
7A w trakcie robót

2 kl.

2 ZHP 1-2
Malowanie klatek 
schodowych: wyko-
nano ZHP 1

2 kl.

3
Jana Stęślickiego  
3, 4, 5, 6

Malowanie klatek 
schodowych: wyko-
nano Stęślickiego 
3, 6

2 kl.

POZA PLANEM

1 ZHP 9

Malowanie klatki 
schodowej wraz 
z remontem par-
teru i malowaniem 
piwnic 

1 kl.
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LP. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

2 ZHP 7
Malowanie klatki 
schodowej oraz 
piwnic 

1 kl.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całe Osiedle 
Zwroty za okna 
z 2007 roku

158 szt.

2
Pl. J. Skrzeka 
i P. Wójcika 7A, B

Wymiana okien 
w klatkach  
schodowych

46 szt.

3 Niepodległości 22-24
Wymiana okien 
w piwnicach  
- poziom „0”

17 szt.

POZA PLANEM

1 Al. Młodych 1-15
Wymiana okien 
w przyłączach wody 
i rozdzielaczach

34 szt. 

2
Bohaterów  
Westerplatte 4-12

Wymiana okien 
w rozdzielaczach 

15 szt.

3
Al. Młodych 1, 3, 4, 5, 
7, 8, 9

Wymiana drzwi wa-
hadłowych

7 szt.

4 Niepodległości 26 Wymiana okien 20 szt.

5
Al. Młodych 13,  
Pl. J. Skrzeka  
i P. Wójcika 5A, B

Wymiana okien 7 szt.

6 Niepodległości 22-24 Wymiana okien 19 szt.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1
Pl. J. Skrzeka  
i P. Wójcika 5A, B

Wymiana drzwi we-
wnętrznych

2 kl.

2
Pl. J. Skrzeka  
i P. Wójcika 6A, B

j.w. 2 kl.

POZA PLANEM

1
W. Wróblewskiego 
6-8

Montaż drzwi alumi-
niowych

2 szt.

2 Al. Młodych 6
Montaż drzwi do 
zsypu

1 szt.

3 Niepodległości 26-28
Wykonanie krat 
w oknach  
piwnicznych

21 szt.

4 ZHP 1-5
Montaż drugich 
drzwi aluminiowych

5 szt.

5 Jana Stęślickiego 1
Wymiana drzwi wej-
ściowych

1 szt.

6
Bohaterów Wester-
platte 10

Montaż drzwi do 
zsypu po dewastacji

1 szt. 

7
Pl. J. Skrzeka i P. 
Wójcika 6A, B

Wymiana drzwi alu-
miniowych

2 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE
POZA PLANEM

1 Al. Młodych 10-15
Przestawienie słu-
pów ulicznych (bu-
dowa parkingu)

3 szt.

LP. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

2 Niepodległości 22-24
Pomiar i naprawa 
instalacji  
odgromowej

2 kl.

4
Franciszka Zubrzyc-
kiego 1-3

Pomiar i naprawa 
instalacji odgromo-
wej

3 kl.

5 ZHP 1
Wymiana tablicy 
elektrycznej

1 szt.

6 ZHP 10
Wymiana ZSR wraz 
z wymiana tablicy 
administracyjnej.

1 szt.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1
Franciszka 
Zubrzyckiego 1-3

Wymiana wodomie-
rzy z.w. i c.w.u.

180 szt.

2

Pl. J. Skrzeka  
i P. Wójcika 5A, B, 6A, 
B, 7A, B,  
Niepodległości 22-24

j.w. 225 szt.

3 Aleja Młodych 10-15
Wymiana poziomu 
z.w.

6 kl.

POZA PLANEM

1 Jana Stęślickiego 1
Wymiana poziomu 
zimnej wody  
– piwnica

1 kl.

IX C.O. REMONTY - KONSERWACJA

POZA PLANEM

1 ZHP 7, 9, 10, 11
Wymiana grzejni-
ków na parterach

4 szt.

2
W. Wróblewskiego 2, 4,
Pl. J. Skrzeka 
i P. Wójcika 7B

Wymiana zaworów 
odpowietrzających 
w mieszkaniach

4 m.

XI ROBOTY INŻYNIERYJNE

1
Aleja Młodych 10-15 Remont drogi i par-

kingu
1502 m2

2
Aleja Młodych 8-9
(tył budynku) 

Remont chodnika 328 m2

POZA PLANEM

4

Bohaterów Wester-
platte 4-12, ZHP 6,  
Fr. Zubrzyckiego, 
Szarych Szeregów, 
Al. Młodych 15

Utwardzenie terenu 
pod pojemniki na 
surowce wtórne

136 m2

5 Al. Młodych 10-15
Remont kanalizacji 
deszczowej

3 stud-
nie

6 Al. Młodych 10-15
Wykonanie śmiet-
nika

1 śmiet-
nik

7 Al. Młodych 10-15 Remont chodnika 376 m2

XII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

POZA PLANEM

1
Al. Młodych 3-7 
Plac Zabaw

Wymiana elementu 
zabawowego  
(kiwak)

1 szt.

ciąg dalszy na str.12



MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/201412

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

I ROBOTY DEKARSKIE

1
Władysława Jagiełły 
37A, Grunwaldzka 6C

Remonty daszków 
balkonowych nad 
ostatnią kondygnacją 

98 m2

2
W. Jagiełły 35C, 37A, 
Grunwaldzka 3D

Uszczelnianie spoin 
płyt, mocowanie 
blach dylatacyjnych,

210 mb.

3
Władysława Jagiełły 
31A, 35A, 11A, Jana 
Polaczka 6A

Montaż odstrasza-
czy gołębi 

170 mb.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 J. Polaczka 8C, D Remont parteru 2 kl.

Wł. Jagiełły  
33A, B, C, D, E

Remont parteru 5 kl.

Wł. Jagiełły  
35A, B, C, D

Remont parteru 4 kl.

Wł. Jagiełły  
2A, B, C, D

Remont parteru: 
w trakcie robót

4 kl.

2 Wł. Jagiełły  
11A, B, C, D

Remont parteru: 
w trakcie robót

4 kl.

3

Wł. Jagiełły 
27A, B, C, D
Wł. Jagiełły  
29A, B, C, D
Wł. Jagiełły  
31A, B, C, D

Kapitalny remont 
balkonów

95 szt.

95 szt.

96 szt.

4
Wł. Jagiełły 27D
Wł. Jagiełły 29A, B, C
Wł. Jagiełły 31B, C, D

Remont komór  
zsypowych

1 szt.
3 szt.
3 szt.

III ROBOTY MALARSKIE

1 J. Polaczka 8C, D

Malowanie klatki 
schodowej po re-
moncie naświetli 
oraz białkowanie 
piwnic 

2 kl.

2
Wł. Jagiełły  
33A, B, C, D, E

Malowanie klatek, 
piwnic i pomiesz-
czeń maszynowni 

5 kl.

Wł. Jagiełły  
35A, B, C, D

j.w. 4 kl.

POZA PLANEM

1 Wł. Jagiełły 15
Roboty malarskie  
- garaże II poziom

68 bok-
sów

IV ROBOTY STOLARSKIE

1
Wg złożonych 
wniosków 

Wymiana okien 
w mieszkaniach  
lokatorskich

182 szt.

2 Wł. Jagiełły 27, 29, 31
Wymiana okien 
piwnicznych na 
luksfery

42 szt.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

3
Wł. Jagiełły 27A, B, 
C, D

Wymiana okien
w klatkach  
schodowych

53 szt.

4
Wł. Jagiełły 33A, B, C, 
D, E

58 szt.

5
Wł. Jagiełły 35A, B, 
C, D

53 szt.

6 Wł. Jagiełły 9A, B, C 39 szt.

7
Wł. Jagiełły 2A, B, 
C, D

20 szt.

V ROBOTY ELEKTRYCZNE

POZA PLANEM

1 Władysława Jagiełły 2

Wymiana słupa 
oświetleniowego 
wraz z oprawą 
energooszczędną  
- parking

1 szt.

2
W. Wróblewskiego 
26A PKO

j.w. 1 szt.

3

W. Wróblewskiego 
26A, C i 28B, 30A, 32 
od strony wejść  
do budynku

j.w. 4 szt.

VI ROBOTY INSTALACYJNE
POZA PLANEM

1
Wł. Jagiełły 1B (str. 
prawa), 9A, 9C

Wymiana  
wodomierzy

62 szt.

2 Wł. Jagiełły 2, 3, 7 j.w. 494 szt.

3
Walerego  
Wróblewskiego 26-32

j.w. 236 szt.

4 Grunwaldzka 5 j.w. 175 szt.

5
Władysława Jagiełły 
9A (pion środkowy), C

Wymiana pionów 
ciepłej i zimnej 
wody oraz cyrkulacji

2 kl.

6
Wł. Jagiełły 1B  
(str. prawa}

j.w. 1 kl.

VII ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Grunwaldzka

Remont kapitalny 
chodnika na wyso-
kości budynku przy 
ul. W. Wróblewskie-
go, Grunwaldzkiej 
2A oraz 4A

514 m2

2
Grunwaldzka 4A, B, 
C, D

Remont kapitalny 
chodnika wzdłuż 
budynku szer. 2 m

266 m2

3
Wł. Jagiełły 33A, B, C, 
D, E
Wł. Jagiełły 35A, B, C, D

Wykonanie chodni-
ka z kostki brukowej 
szer.1,2 m

121 m2

ciąg dalszy 
ze str. 11

Wykonanie rzeczowe planu remontów za 2013 rok
w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Osiedle „Węzłowiec”
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Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

4 Wł. Jagiełły 27-33
Przebudowa boiska 
ze sztuczną na-
wierzchnią

1050 m2

POZA PLANEM

1
Wł. Jagiełły 3A, 11D, 
25D, 29A, 33A, 39D

Wykonanie stano-
wisk z kostki bruko-
wej pod pojemniki na 
segregację odpadów

6 szt.
96 m2

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

VIII DOMOFONY

1
Wł. Jagiełły 33A, B, C, 
D, E
Wł. Jagiełły 35A, B, C, D

Remonty domofo-
nów – Kasety CD 
2000

5 kl.
4 kl.

XIV ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1
Jana Polaczka 8, 
Grunwaldzka 3, 5

Wycinka drzew 3 szt.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

I ROBOTY DEKARSKIE

1
Marii Skłodowskiej-
-Curie 65

Kapitalny remont 
dachu II poziom

79 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1

Władysława Reymonta 
10-12, 14-24, 26-36, 
38-48, 50-56, Karola 
Szymanowskiego 2

Remont balkonów 
201 
szt.

2
Wł. Reymonta 50-56,
K. Szymanowskiego 
2, 1-9, 2-14

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

16 szt.

3
Marii Skłodowskiej 
-Curie 61-67

j.w. 4 szt.

POZA PLANEM

1
M. Skłodowskiej- 
-Curie 65, 85, 87A

Montaż odstrasza-
czy gołębi

3 kl.

2
Marii Skłodowskiej-
-Curie 61

Uszczelnienie złącz 
płyt elewacyjnych

1 kl.

3
Władysława Reymonta 
50-56

Remont schodów – 
wejście do budynku

4 szt.

III ROBOTY MALARSKIE

1
M. Skłodowskiej-
-Curie 17-33, Wł. Rey-
monta 44-50

Malowanie parterów, 
po robotach elek-
trycznych wg proto-
kołów konieczności

12 kl.

2
M. Skłodowskiej-Cu-
rie 77-85

Malowanie klatek 
schodowych, piw-
nic, wejść

5 kl.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1

Wł. Reymonta 10-12, 
14-24, 26-36, 38-48, 
50-56,  
K. Szymanowskiego 2

Wymiana okien 
w klatkach schodo-
wych i w piwnicach – 
estetyzacja budynku

111 
szt.

2 Całe osiedle wg listy Wymiana okien 120 szt.
POZA PLANEM

1
Wł. Reymonta 2-8,10-
12, 22-24, 26-36

Wymiana okien 
w piwnicach  
– estetyzacja

65 szt.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1
Wł. Reymonta 10-56, 
K. Szymanowskiego 2

Remont balustrad 
balkonowych

16 szt.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

POZA PLANEM

1
M. Skłodowskiej- 
-Curie 77

Wykonanie obudo-
wy śmietnika

1 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1
K. Szymanowskiego 
4-6 

Wymiana kabli 
oświetlenia  
zewnętrznego

10 mb.

VII ROBOTY INSTALACYJNE

1.

Wł. Reymonta 12, 14-
16, M. Skłodowskiej-
-Curie 3, 5, 17, 19, 25, 
43

Częściowa wymia-
na poziomu zimnej, 
ciepłej wody i cyr-
kulacji

9 
pozio-
mów

2.
Wł. Reymonta 4;20, 
30, M. Skłodowskiej-
-Curie 1, 33 ,69A

Wymiana pionu 
zimnej, ciepłej wody 
i cyrkulacji

12 pio-
nów

POZA PLANEM

1.
M. Skłodowskiej-
-Curie 61-67, Wł. Rey-
monta 14-24

Wymiana zaworów 
podpionowych c.w.

20 szt.

VIII C.O. KONSERWACJA I REMONTY

1 Wł. Reymonta 12, 50
Wymiana zaworów, 
manometrów, ter-
mometrów

4 szt.

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1

K. Szymanowskiego 
1, Wł. Reymonta 56, 
M. Skłodowskiej-Cu-
rie 21-23

Remont chodnika, 
schodów  
terenowych

52 m2

POZA PLANEM

1 Zachodnia 1
Remont nawierzchni 
z kostki betonowej

454 m2

2
K. Szymanowskiego 
6-10

Remont dojść, 
wnęk wjazdowych 
do lokali użytowych, 
parkingu i drogi do-
jazdowej

750 m2

X DOMOFONY-REMONTY

1

M. Skłodowskiej-Cu-
rie 61-67, K. Szyma-
nowskiego 2-14,  
Wł. Reymonta 50-56

Wymiana kaset 20 szt.

XI ZIELEŃ+MAŁA ARCHTEKTURA

1
M. Skłodowskiej-Cu-
rie 77. Plac zabaw

Remont urządzeń 
zabawowych

2 szt.

Osiedle „Bańgów”

Legenda: szt. – sztuka; mb. – metr bieżący; kl. – klatka, klatki; m. – mieszkanie; bud. – budynek; pkt. – punkty.
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- Rafał Grzywocz: Jako badacz historii specjalizuje się 
Pan w XVIII/XIX wieku. W ramach tych zainteresowań pod-
jął Pan tematykę powstania styczniowego, ale ukierunko-
waną na jego wydźwięk w ówczesnej śląskiej prasie...

- Zdzisław Janeczek: Na historyku ciąży obowiązek mi-
sji, jest kustoszem pamięci narodo-
wej i jeżeli nawet wszyscy zapomną 
o powinnościach Polaka, jemu tego 
nie wolno uczynić. Tym bardziej, że 
ma on także nadzwyczajne przywile-
je. Pięknie na ten temat wypowiedział 
się ulubieniec czytelników na całym 
świecie, Aleksander Dumas. Pozwo-
li Pan Redaktor, iż przytoczę jego sło-
wa: „Do godności historyka, tego króla 
przeszłości, przywiązane są przeróż-
ne przywileje. Najwspanialszym jest 
ten, że przebiegając swoje państwo, 
potrzebuje dotknąć tylko piórem ru-
in i trupów, aby odbudować pałace 
i wskrzesić ludzi. Na jego głos, jak na 
głos Boga, rozproszone kości odnaj-
dują się między sobą, żywe ciało je pokrywa, świetne stroje 
je ubierają i na tej olbrzymiej dolinie Jozafata, na którą trzy 
tysiące wieków prowadziło swoje dzieci, wybierać on może, 
według swego kaprysu, wołać po imieniu tych, którym życie 
przywrócić pragnie, a wezwani natychmiast podniosą swy-
mi głowami grobowe kamienie, rozwiną swoje całuny i od-
powiedzą jak Łazarz Chrystusowi: „Oto jestem, Panie, cze-
go chcesz ode mnie?”. Książką Powstańcy styczniowi „Gre-
kami  Europy” wskrzeszam, i przywołuję duchy wszystkich 
tych, którzy nie opuścili w potrzebie swojej Matki: Sienkiewi-
czów, Orzeszków, Głowackich, Piłsudskich, Paderewskich, 
wszystkich bezimiennych bohaterów bitew 1863 i 1864 ro-
ku, cienie młodych mężczyzn i kobiet, tych którzy padli ofia-
rą krwawych represji i okrucieństwa zapamiętałych wrogów 
Ojczyzny.

Można także zaryzykować stwierdzenie, iż zainteresowa-
nie powstaniem 1863 r. wynikało z tradycji rodzinnych, któ-
re przekazał mi ojciec. Jako małemu chłopcu, pokazał miej-
sce studni na miechowskim rynku, gdzie Moskale topili ran-
nych powstańców z oddziału Apolinarego Kurowskiego. By-
ła to opowieść wstrząsająca, nawiązująca nie tylko do 100 
rocznicy powstania. Dostałem wówczas okolicznościową 
pocztówkę ze stemplem i znaczkiem pocztowym z wyobra-
żeniem Romualda Traugutta oraz wysłuchałem fragmentu 
dziejów własnej rodziny. Mój pradziadek Mikołaj Janeczek 
vel Bernach zaopatrywał walczących w kosy kute na sztorc, 
a inny krewniak Wawrzyniec Żurek z Gorzkowa przebył ca-
łą krwawą batalię lat 1863-1864, a później musiał się dłu-
go ukrywać. Obaj współdziałali ze znanym dowódcą Marci-
nem Borelowskim pseudonim „Lelewel” i dotrwali do krwa-
wej bitwy pod Batorzem. To samo nazwisko nosił Franci-

szek Żurek, pseudonim „Płomyk”, „Ostroróg”, działacz Pol-
skiej Organizacji Wojskowej na ziemi krasnostawskiej i au-
tor książki Powiat krasnostawski w walce o wolność. W wy-
niku agresji sowieckiej 17 IX. 1939 r. podzielił los setek ty-
sięcy Polaków wywiezionych „na nieludzką ziemię”. Po po-

nad dwuletnim pobycie wraz z rodzi-
ną na zesłaniu, w 1941 r. ruszył by 
zostać żołnierzem gen. W. Ander-
sa. Dotarł do Guzar w Uzbekistanie 
i tam chory na tyfus zmarł 7 IV. 1942 
r. Dla upamiętnienia powstańców ślą-
skich z rodziny mamy, poległych bądź 
pomordowanych w niemieckich obo-
zach zagłady, napisałem Poczet  do-
wódców powstań śląskich. Teraz nad-
szedł czas uhonorowania zasług po-
kolenia 1863 r., m.in. przodków ojca.

-  Co  Czytelnik  znajdzie  w Pana 
najnowszej publikacji?

- Powiem krótko: zwierciadło prze-
szłości, upiory zmartwychwstałych 
konfliktów, bilans podziałów i niewo-

li oraz cele polityki antypolskiej nakreślone przez zabor-
cę. Ponadto obraz patriotyzmu i bezgranicznego poświęce-
nia, jakiego trudno byłoby doszukiwać się w czasach nam 
współczesnych. Z drugiej strony zaś panoramę, na której 
uwieczniono terroryzm sąsiedniego państwa narzucające-
go siłą obcą kulturę i dążącego do unicestwienia słabsze-
go. Jednak między innymi dzięki szczegółowym relacjom lo-
kalnej prasy śląskiej pamięć o bohaterskiej ofierze młodych 
Polaków przetrwała. Powstańcy 1863 roku byli wzorem dla 
młodzieży Ziemi Cieszyńskiej garnącej się do Legionów 
Polskich Józefa Piłsudskiego i dla Górnoślązaków idących 
do trzech powstań śląskich w latach 1919-1920-1921. Duch 
historii, jak pisał Eugeniusz Kwiatkowski, spowodował, że 
Polska jeszcze raz w 1920 roku zerwała się do wojny „(...) 
z Rosją, kontynuującą politykę podziałów i niewoli, politykę 
porozumienia z Prusami na jej zgubę. Celem tej wojny, jak 
w 1863 roku była niepodległość. 

- Powstańcy styczniowi „Grekami Europy”. Tytuł przy-
ciąga...

- To tytuł główny nawiązujący do prasowych porów-
nań bohaterstwa powstańców 1863 r. do patriotyzmu, mę-
stwa i poświęcenia obrońców greckiego miasta Missolun-
gi, w którego obronie brał udział lord George Gordon By-
ron – legenda romantyzmu. Redagowany przez A. Herce-
na „Kołokoł” polskie aspiracje niepodległościowe także wią-
zał z walką o wolność, jaką w dramatycznych okoliczno-
ściach toczyli Grecy. W numerze pisma z 1 XII. 1862 r. po-
tępiając brankę, jako wzór postawiono Polakom determina-
cję Greków, którzy broniąc Missolungi stali się przykładem 
heroizmu. Jakkolwiek z militarnego punktu widzenia była to 
straszliwa klęska, oblężenie i zdobycie miasta przez Tur-

Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas
Co jakiś czas na łamach „MS” prezentujemy osoby zasługujące na wyróżnienie ze względu na nietuzinkowe zaintere-

sowania bądź znaczące osiągnięcia czy to w działalności zawodowej, społecznej, kulturalnej czy sportowej. Ludzi takich 
w zasobach SSM mieszka mnóstwo. Przypominamy o możliwości współredagowania tej rubryki i zapraszamy wszyst-
kich Czytelników do nadsyłania swoich propozycji osób, które Waszym zdaniem, PT Czytelnicy, wszyscy powinni poznać.

Wspólnie nie pozwólmy, by jakiś ciekawy człowiek pozostał niezauważony.

W 150 rocznicę powstania styczniowego...
Rozmawiamy z profesorem dr. hab. Zdzisławem Janeczkiem
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ków, rzeź obrońców, okazały się znakomitym orężem pro-
pagandowym dla greckiej sprawy, a Turcy osmańscy zapła-
cili wysoką cenę za to, jak potraktowali Missolungi. Dociera-
jące do Europy Zachodniej wstrząsające doniesienia prasy 
wywołały rosnącą falę współczucia i sympatii dla Greków, 
czego najsłynniejszym przykładem jest obraz Eugene  De-
lacroix pt. Grecja na ruinach Missolungi (1827). Oblężenie 
miasta zainspirowało także Gioachino Rossiniego do napi-
sania opery Le siège de Corinthe.

Te dowody publicznej sympatii dla sprawy greckiej mia-
ły wielkie znaczenie i zaowocowały decyzją Wielkiej Bryta-
nii, Francji i Rosji o podjęciu wspólnej interwencji zbrojnej, 
co doprowadziło wkrótce do bitwy pod Navarino i uzyskania 
przez Grecję niepodległości - czego rezultatem było, mię-
dzy innymi, i to, że po czterech latach Missolungi ponownie 
znalazło się w greckich rękach. Polacy utożsamiali się z tą 
legendą! Porównania prasowe powstańców do mieszkań-
ców Missolungi, a Rosjan do barbarzyńskich Turków mia-
ło znaczenie moralne i propagandowe! Polacy także liczyli 
na interwencję zbrojną na rzecz powstania 1863 roku, jed-
nak heroizm i poświęcenie nie znalazły wśród europejskich 
polityków takiego odzewu na jaki liczyli Polacy. Jakże pro-
roczo brzmiała myśl opublikowana na łamach „Niepodle-
głości” w numerze 1 z 14 VII 1863 roku: „Wiek nasz nie jest 
pochopnym do uznawania świętości zasad, dopóki ich nie 
popiera siła”.

- W jaki sposób powstanie styczniowe wpłynęło na ko-
lejne pokolenia  rodaków, zarówno  tych XIX-wiecznych, 
jak i XX, może XXI-wiecznych również?

- Twórcy niepodległego państwa polskiego w większości 
byli synami uczestników zrywu 1863 r. Zaczynając od Na-
czelnika Józefa Piłsudskiego, poprzez I Prezydenta RP Ga-
briela Narutowicza, kończąc na premierze Ignacym Pade-
rewskim, to była legitymacja tamtych polityków do rządu 
dusz i świadczyła o jakości etyczno-moralnej ówczesnych 
elit politycznych. Dla nich historia była niezmiernie ważnym 
elementem życia społecznego i narodowego. 

Poza tym okres wielkich powstań narodowych to epo-
ka o wielkim, szczególnym znaczeniu w dziejach Rzeczy-
pospolitej, narodu i społeczeństwa polskiego, które wal-
czyło o swoje miejsce w Europie. Odegrała ona istotną ro-
lę w ocaleniu tożsamości narodowej. Pamięć o ofierze krwi 
i zrywie, w którym brali udział przedstawiciele trzech za-
borów zobowiązywała do kultywowania idei nieśmiertelnej 
Rzeczypospolitej przeciwstawianej zasadzie trójlojalizmu, 
który z różnym skutkiem i natężeniem przyjmował się na 
obszarze Galicji, Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Króle-
stwa Polskiego oraz tzw. Ziem Zabranych. Powstanie 1863 
roku odegrało także pewną rolę w budzeniu świadomości 
narodowej na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz wśród innych 
uciskanych narodów, m.in. Czechów i Słowian Południo-
wych. W walce tej wzięli udział Białorusini, Litwini i Ukraiń-
cy oraz Rosjanie. Można także wygłosić opinię, iż powsta-
nie styczniowe wywarło pewien wpływ na kształt granic II 
Rzeczypospolitej. Rok 1863 miał znaczenie dla rozwoju po-
stępowych i demokratycznych prądów w Europie. Ochotni-
cy z Francji, Włoch i Węgier przekraczali granice zaborów 
by wesprzeć orężnie walczących. Przychylne stanowisko 
zajęła I Międzynarodówka i znani przywódcy ruchów wol-
nościowych, jak Giuseppe Garibaldi, Lajos Kossuth i Alek-
sander Hercen. W powstaniu styczniowym wzięły udział 

wszystkie klasy i warstwy społeczne. Doświadczenia orga-
nizacyjne powstania 1863 r. były wykorzystane w działal-
ności PPS i podczas rewolucji 1905 r. o czym wielokrotnie 
wspominał J. Piłsudski, a także później w okresie niemiec-
ko-sowieckiej okupacji (gdy budowano państwo podziem-
ne, a konspiracyjna nazwa PPS-u nawiązywała do dewi-
zy Rządu Narodowego: „Wolność-Równość-Niepodległość” 
i w stanie wojennym.

Panie Redaktorze można także wygłosić opinię, iż po-
wstanie styczniowe wywarło pewien wpływ na kształt gra-
nic II Rzeczypospolitej. Zryw niepodległościowy 1863 r. był 
w sferze zainteresowań prezydenta USA T. W. Wilsona, au-
tora 14 punktów. Punkt 13 poświęcony był niepodległej Pol-
sce. Amerykański prezydent, aby wyrobić sobie pogląd na 
temat wschodnich granic odradzającej się Rzeczypospolitej 
poprosił o mapę ilustrującą zasięg działań militarnych w la-
tach 1863-1864 i wskazującą miejscowości skąd pochodzi-
li powstańcy. Informacje te potrzebne były Wilsonowi do 
określenia zasięgu terytorialnego polskiego „ducha patrio-
tyzmu”. Mapę taką wykonał hr. Władysław Zamoyski. Doku-
ment ten wywarł poważny wpływ na stanowisko delegacji 
amerykańskiej wysłanej na konferencję paryską. Jest to je-
den z dowodów, iż poświęcenie i ofiara 1863 r. nie były wy-
łącznie tragiczną pomyłką.

- Dlaczego warto wracać do przeszłości?
- A chociażby po to by poznać znaczenie ważnych dla 

nas wydarzeń z przeszłości. Mogą tam znaleźć wskazów-
ki dla siebie współcześnie rządzący krajem. A ci, którzy nie 
wierzą w Boga, może przypomną sobie, że w ostateczności 
odpowiedzą za swe czyny przed historią.

- Bada Pan również dzieje Siemianowic Śląskich. Czy 
ma Pan wiedzę o siemianowiczanach uczestniczących 
w powstaniu styczniowym?

- W dobie powstania styczniowego polska świadomość 
narodowa była już na Śląsku powszechna i żywa. Odezwa 
Komitetu Centralnego Narodowego z 2 II 1863 r. spotka-
ła się z odzewem wśród siemianowiczan. Według tradycji 
rodzinnej w powstaniu wziął udział dziadek po mieczu płk. 
Jana Emila Stanka, powinowatego Wojciecha Korfantego 
i dowódcy 1 Dywizji w III Powstaniu Śląskim, a podczas II 
wojny komendanta Śląskiego Legionu AK. 

Wśród zesłańców w Orenburgu na Uralu, przydzielo-
nych do tzw. rot aresztanckich znalazł się czeladnik kowal-
ski Emanuel Jasik z Siemianowic pod Katowicami. Katorgę 
odbywał za udział w powstaniu, gdzie walczył w szeregach 
Apolinarego Kurowskiego i Mariana Langiewicza. Po bitwie 
pod Grochowiskami został ujęty przez Austriaków i 19 IV 
1863 r. wydany w Mysłowicach Prusakom. Odzyskawszy 
wolność, ponownie przekroczył granicę, po czym walczył 
m.in. pod komendą Józefa Hauke Bosaka. Gdy i ta kam-
pania zakończyła się klęską, podobnie jak inni powstańcy 
szukał schronienia w Galicji, gdzie został jeszcze raz ujęty 
przez Austriaków i 27 II 1864 r. wydany Prusakom z grupą 
innych Ślązaków-powstańców. Nie wiadomo, jakim sposo-
bem Jasik zaciągnął się do powstania po raz trzeci. Wzięty 
do niewoli przez Rosjan, znalazł się w głębi carskiego im-
perium razem z innymi Ślązakami. W 1865 r. E. Jasika jako 
poddanego pruskiego objęła amnestia, na mocy której zo-
stał przekazany władzom pruskim. Uważam, iż jest to tak 
piękna postać, że mijająca 150 rocznica powstania stycz-

Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas

ciąg dalszy na str. 16
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Termin Budynek, adres

17. 02.
poniedziałek

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

Kolejowa 1, 2, 3a-b

18. 02.
wtorek

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

Kolejowa 3c, 5,6

19. 02.
środa

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

Jana Polaczka 2, 4

Termin Budynek, adres

20. 02.
czwartek

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

Jana Polaczka 6, 8

21. 02.
piątek

Władysława Jagiełły 29c-d,
Władysława Łokietka 2

22. 02.
sobota

Władysława Jagiełły 29a-b

niowego byłaby znakomitym pretekstem, aby Rada Mia-
sta uczciła to wydarzenie nadając imię Emanuela Jasika, 
jako patrona ulicy, szkoły lub w jakiś inny sposób utrwaliła 
pamięć o tym zapomnianym i nieznanym bohaterze z Sie-
mianowic. 

- Jakie są pana plany wydawnicze na kolejne lata? Czy 
będzie  jakaś  publikacja  o Siemianowicach?  Czy  w tej 
chwili  zagłębia  się  Pan  w któryś  temat  bardziej  od  in-
nych?

- Aktualnie pracuję nad szkicem biograficznym, związa-
nego na trwałe z Siemianowicami, artysty rzeźbiarza Jac-
ka Kicińskiego, autora m.in. pomnika Wojciecha Korfante-
go i monumentalnej Drogi Krzyżowej w kościele parafial-
nym pw. Ducha Świętego w Bytkowie. Ponadto przymie-
rzam się do opracowania monografii historycznej pt. Ro-
syjska opinia publiczna wobec polskiego powstania 1863 
roku. Materiały źródłowe do tego dzieła zebrałem już w ar-
chiwach Sankt Petersburga i Mińska. Może w sprzyjają-
cych okolicznościach wrócę jeszcze do realizacji koncep-
cji trzeciego tomu monografii poświęconego dziejom sie-
mianowickiego przemysłu, do której zbierałem źródła pra-
wie pięć lat.

- Dziękuję za rozmowę. 

Zdzisław Janeczek jest pracownikiem naukowym Katedry Za-
rządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, członkiem Polskiej Akademii Nauk. 
Spektrum jego zainteresowań badawczych jest niezwykle boga-
te – od Polski epoki Oświecenia po czasy „Solidarności”. Szcze-
gólne miejsce zajmuje w nich historia naszego miasta. Do dzisiaj 
czerpiemy szerokimi garściami wiedzę z monografii „Od Sanco-
vic do Siemianowic” i „Siemianowickiego Słownika Biograficzne-
go”. Do najwybitniejszych prac Zdzisława Janeczka należy zali-
czyć takie pozycje jak „Marszałek wielki litewski Ignacy Potocki 
1750 – 1809”, „Śląsk wobec polskich walk narodowowyzwoleń-
czych 1768 – 1918”, „Ród Potockich w odmęcie historii XVI-XX 
w.” Oprócz działalności naukowej i pedagogicznej – przypomnij-
my – szeroko znana jest jego działalność społeczna. Za aktyw-
ny udział zarówno w tej legalnej, jak i podziemnej „Solidarności” 
został odznaczony Medalem Solidarności (1996 r.) oraz Meda-
lem „Serce Solidarności” (2007 r.). A skoro o odznaczeniach mo-
wa – posiada także te największe – Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi.

Jego najnowsza książka „Powstańcy styczniowi Greka-
mi Europy. Terror i przemoc w relacjach śląskiej prasy z pol-
skiego powstania 1863 roku” będzie promowana w lutym br. 
w Domu Technika „Zameczek”. Już dziś warto zarezerwować 
sobie czas na spotkanie z tym wybitnym naukowcem, erudy-
tą i autorytetem na dzisiejsze czasy.

Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas

W 150 rocznicę powstania styczniowego...
ciąg dalszy ze str. 15

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

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  sięgającym  paru  miesięcy 

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

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

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regu-
laminem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano 
tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane. 

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

Ciekawe, czy śnieg i niskie temperatury, jakie mieliśmy w drugiej połowie stycznia były zalążkiem tego, co do-
piero nas czeka czy jednorazowym tchnieniem zimy? Nie bacząc na to, osiedlowe administracje zlecają kolej-

ne roboty, a te, skupione są głównie wewnątrz budynków. Zawsze jest coś do zrobienia – nie ma zmiłuj.

Remonty przeniosły się do klatek
Osiedle „Centrum”

Ani się spostrzegliśmy, a zakończy-
ły się estetyzacje parterów budynków 
przy ulicy Powstańców  54A,  B,  C. 
Pomalowano ściany, wyłożono płytki 
klinkierowe i zabezpieczono sieci te-
letechniczne. Robotnicy płynnie prze-

chodzą z klatki na klatkę. Aktualnie 
w tym osiedlu, w różnych jego czę-
ściach, odświeżanych jest kolejnych 
kilka klatek. Najbardziej zaawanso-
wane roboty mamy przy Kolejowej 6, 
gdzie kończy się powoli malowanie 
klatki połączone z estetyzacją parte-
ru. Wcale nie gorzej, jeśli chodzi o po-
stęp prac wygląda Michałkowicka 17-
23A. Tutaj również malowane są klatki 
schodowe wraz z piwnicami i pomiesz-
czeniami wspólnego gospodarowania. 
Ekipa remontowa zrealizowała dotych-
czas mniej więcej 60% zadania. Od 
połowy stycznia robotników widać rów-
nież w klatce budynku przy ulicy Karo-
la Świerczewskiego 50A – trwa ma-
lowanie klatki wraz z estetyzacją par-
teru. Niedługo odnawiana będzie i dru-
ga klatka tegoż wieżowca. 

Poza tym, z mniejszych spraw, a jed-
nak potrzebnych, warto wspomnieć na 
przykład o wymienionej deszczówce 
przy Karola  Świerczewskiego  46A, 
B – miejmy nadzieję problem zalewa-
nia zniknie – a także wymienionym po-
ziomie wodnym w budynku przy Po-
wstańców 46A.

Osiedle „Michałkowice”
W tej chwili w osiedlu „Michałkowice” 

ekipy remontowe odnawiają jednocze-
śnie pięć klatek schodowych. Od kil-

ku tygodni duże roboty prowadzone są 
w budynku przy ulicy Kościelnej  36. 
Ostatnio prace postępują w klatkach 
D, E oraz F – choć tu, są one prak-
tycznie na finiszu. Zgodnie z zapowie-
dzią, w ubiegłym miesiącu rozpoczę-
ły się roboty malarskie w budynku przy 

ulicy Wyzwolenia 10. Pod pędzel po-
szły obie klatki.

Ekipy remontowe systematycznie re-
alizują zlecone im zadania. Tymcza-
sem osiedlowi konserwatorzy również 
nie próżnują. Tam gdzie jest potrze-
ba, zgłoszenie, wymieniane są ko-
lejny piony wodne. W ostatnich tygo-
dniach na takich chociażby adresach 
jak: Władysława Sikorskiego 4A, G, 
Kościelnej 12A, Przyjaźni 48A.

Zobaczymy też, na ile sprawdzą się 
tej zimy niedawno zamontowane prze-
wody grzewcze w rynnach budynku 
przy ulicy Pocztowej  12. W budyn-
kach, gdzie wcześniej takowe kable 
założono, ich mieszkańcy nie mają 
podstaw do narzekań. Od widoku oblo-
dzonych rur zdążyli się chyba odzwy-
czaić. Tu wino być podobnie.

Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” również najwię-

cej dzieje się w kwestii remontu kolej-
nych klatek osiedla. W budynku przy 
Niepodległości  64-66 kończy się re-
mont ostatniej z dwunastu klatek te-
go budynku – ekipa remontowa pra-
cuje jeszcze w klatce 64C. Na podob-
nym etapie robót są klatki budynków 
przy ulicy Alfonsa  Zgrzebnioka  38, 
gdzie pomalowano już dwie, a do wy-
konania zostało płytkowanie parterów. 

Na „40” ekipa remontowa pojawi się la-
da moment.

W ostatnim tygodniu stycznia robot-
nicy pojawili się też w klatce budynku 
przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 52B, 
by odnowić tamtejszy parter. W kolej-
ce czekają następne adresy: Alfonsa 
Zgrzebnioka 51A, B i 52A.

W styczniu osiedlowi konserwatorzy 
wymienili między innymi poziomy zim-
nej wody w budynku przy ulicy Nie-
podległości  60D,  E,  F, pojedyncze 
odcinki pionów wodnych oraz wyczy-
ścili w sumie cztery piony kanalizacji 
sanitarnej i przyłącza przy Walerego 
Wróblewskiego 41C i 61D.

Na luty szykują się znaczne roboty 
w wieżowcu przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 71. Na wszystkich kondy-
gnacjach budynku, ścianki działowe 
i stare drzwi do korytarzy piwnicznych 
zastąpione zostaną nowymi. Do tego 
wymieniona będzie instalacja domofo-
nowa. W zeszłym roku podobne zada-
nie zrealizowano już w sąsiednim bu-
dynku przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 73.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Tuwima”, jak na tę po-

rę roku, też całkiem sporo się dzieje. 
Niedawno zakończyła się estetyzacja 
w czterech klatkach budynków przy 
ulicy Hermana Wróbla 6. Dalej, zreali-
zowano już niejako pierwszy etap prac 
estetyzacyjnych pięciu klatek budyn-
ku przy ulicy Hermana Wróbla 2A, B, 
C, D, E. Wymieniono bowiem okna na 
klatkach schodowych a teraz pora na 
kolejne kroki, celem odnowienia tych 
klatek. Będzie malowanie, kładzenie 
płytek klinkierowych i wymiana insta-
lacji domofonowych. To na pewno zaj-
mie trochę czasu.

W drugiej połowie stycznia, przy uli-
cy Okrężnej  2 rozpoczął się remont 
instalacji deszczowej. Połowa zadania 
jest już wykonana.

Z innych spraw trzeba odnotować 
trwające właśnie doraźne naprawy 
elewacji poszczególnych budynków. 
Uzupełniane są między innymi ubyt-
ki w tynkach, blachy itp. To istotne za-
danie.

W styczniu w różnych częściach 
osiedla pojawiły się trzy nowe budki 

os. „Węzłowiec”. Wł. Jagiełły 27 w miejsce okien piwnicznych luksfery

ciąg dalszy na str. 18
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ciąg dalszy ze str. 17

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

specjalnie przygotowane dla ptaków. 
Drewniane, zamocowane na palikach 
zlokalizowane są w rejonie budynku 
przy ulicy Hermana  Wróbla  19 oraz 
placów zabaw przy Okrężnej i Woj-

ciecha  Korfantego  14. Dodajmy, że 
dwie założyła administracja, zaś jedna 
to inicjatywa mieszkańca. Czy w ślad 
za takimi inicjatywami jak ta, czy cho-
ciażby ostatnimi z osiedli „Bańgów” 
i „Węzłowiec” idą/pójdą kolejne?

Osiedle „Węzłowiec”
Władysława  Jagiełły  2A,  B,  C,  D 

i 11A,  B,  C,  D – w tych budynkach 
osiedla prowadzone są aktualnie i nie-
mal jednocześnie prace związane 
z kapitalnym remontem parterów. Nie-
dawno też rozpoczęła się estetyzacja 
klatek budynku przy ulicy Grunwaldz-
kiej  5A,  B. Tutaj zakres robót jest 
większy. W ostatecznym rozrachun-
ku będą pomalowane klatki wraz z wy-
mianą okien, odnowione partery i za-
łożone nowe instalacje domofonowe. 
To się dzieje, natomiast zakończone 
i odebrane zostały z kolei roboty este-
tyzacyjne w innej części osiedla, w bu-
dynku Jana Polaczka 8C.

W okresie zimowym, kiedy osiedlo-
wi konserwatorzy nie mogą zazwyczaj 
podjąć się zadań na zewnątrz budyn-
ków, z wiadomych przyczyn, wykonu-
ją zlecenia administracji wewnątrz... 
I tak w ostatnich tygodniach porząd-
kowane i malowane są kompleksowo 
pomieszczenia z rozdzielaczami cen-
tralnego ogrzewania – stopniowo, we 

wszystkich budynkach. W tej chwili od-
świeżane są takie pomieszczenia przy 
adresach Grunwaldzka  3C i 5C. Są 
one jednocześnie dwoma ostatnimi do 
odnowienia w tym zakresie robót na 
I etapie osiedla „Węzłowiec”. 

23 stycznia komisja techniczna doko-
nała odbioru docieplonych budynków 
przy Władysława  Jagiełły  29 i 31. 
W tym roku te duże, kosztowne robo-
ty przeprowadzone będą na kolejnych 
budynkach II etapu osiedla „Węzło-
wiec”, zgodnie z Planem Remontów.

Jako uzupełnienie do informacji war-
to dodać, że w docieplonych niedaw-
no budynkach wymienione zostaną 
okna piwniczne na tzw. luksfery. Obec-
nie luksfery zakładane są przy Włady-
sława Jagiełły 27. Niedługo też poja-
wią się w kolejnych budynkach – przy 
„29” oraz „31”.

W styczniu konserwatorzy wymieni-
li pion zimnej, ciepłej wody oraz cyrku-
lacji w budynku przy ulicy Władysława 
Jagiełły 1A.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” w ostatnich ty-

godniach pomalowano klatkę schodo-
wą przy ulicy Jana  Stęślickiego  5, 
a kolejna jest w toku – Jana Stęślickie-
go  4. Trochę kurzu, trochę brudu, ale 
niebawem z pewnością będzie milej.

Przy Szarych Szeregów 3 oraz Bo-
haterów Westerplatte 4 była potrzeba 
wymiany drzwi wejściowych do budyn-
ku. To skutek dewastacji...

W rejonie Alei Młodych 15 i ZHP 7, 
w następstwie otrzymanej zgody, roz-

poczęła się wycinka drzew. To ponie-
kąd pierwszy etap realizacji zadania pn. 
„Plac Pomnikowy”. Administracja zobo-
wiązana jest do tego, by w miejsce wy-
ciętych drzew, w osiedlu pojawiły się 
nowe nasadzenia. To dopiero wiosną.

Prostujemy również
informację o „zakończonym osta-

tecznie remoncie balkonów budyn-
ku Walerego  Wróblewskiego  6”, ja-
ką podaliśmy w poprzednim wydaniu 
„MS”. Roboty zakończono, prawda, 
ale tylko na okres zimowy. Rusztowa-
nia pojawią się raz jeszcze na elewa-
cji wiosną, a wtedy nastąpi dokończe-
nie zaplanowanego zadania.

Osiedle „Bańgów”
Po dużych robotach w osiedlu – do-

cieplaniu budynków czy remoncie dro-
gi dojazdowej, dojazdu do lokali użyt-
kowych, parkingu przy Karola Szyma-
nowskiego 4-14, przyszedł spokojniej-
szy miesiąc. Spokojniejszy nie znaczy, 
że nic się nie dzieje... Osiedlowi konser-
watorzy wykonują sporo robót instala-
cyjnych wewnątrz budynków. W ostat-
nich tygodniach tylko, wymienili między 
innymi poziomy w piwnicach oraz za-
wory regulujące ciepłą wodę w budynku 
przy ulicy Władysława  Reymonta  14 
oraz zawory podpionowe przy Włady-
sława Reymonta 8. Również przy Wła-
dysława Reymonta 14 wymienili piony 
zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji, na-
tomiast przy Wł. Reymonta 16 pion ku-
chenny zimnej, ciepłej wody oraz cyrku-
lacji. Rafał Grzywocz

Zdjęcia patrz str. 19 i 20.

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

Remonty przeniosły się do klatek

os.  „Węzłowiec”.  W porozu-
mieniu z ADM mieszkańcy, któ-
rym  los  bezdomnych  kotów 
nie  jest obojętny, zamontowali 
w 2  dylatacjach  budynku  przy 
Wł.  Jagiełły  37  specjalnie  na 
wymiar  wykonane  drewniane 
domki. Wcześniej służby  tech-
niczne  ADM  wyrównały  beto-
nem  powierzchnie  wnętrz  dy-
latacji.
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os. „Centrum”. W styczniu 
odnawiano między innymi parter 
budynku przy Powstańców 54C

os. „Młodych”. Rozpoczęła się 
wycinka drzew

os. „Tuwima”. Piękne - prawda? 
Odnowione partery  

przy H. Wróbla 6A, B, C, D 

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

Remonty przeniosły się do klatek

„Węzłowiec”. Renowacja elewacji z kapitalnym remontem balkonów Wł. Jagiełły 29 i Wł. Jagiełły 31 zakończona

„Tuwima”. Drzwi odnowione przez 
konserwatorów ADM uzupełniają 

zakończone prace remontowe 
parterów przy H. Wróbla 6

„Tuwima”. Przy Hermana Wróbla 
2A, B, C, D, E  

wymieniono okna w klatkach 
schodowych

„Tuwima”. Pojawiły się  
trzy karmniki. Ten przy  

Hermana Wróbla 19 
wykonali konserwatorzy

„Michałkowice”. Malowana jest kolejna klatka osiedla 
– Kościelna 36E

„Węzłowiec”. Estetyzacja klatek  
Wł. Jagiełły 2A, B, C, D

Czytaj - str. 17-18
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Górka przy ulicy W. Korfantego to jedno z ulubionych miejsc dzieciaków podczas każdej zimy

 Są sposoby...

osiedle „Bańgów”. Dozorcy reagują od razu

Uwaga, może być ślisko

Trochę posypało

Ważne są również drożne wyjazdy z osiedli

Zima  
w 

osiedlach

Czytaj - str. 23



MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/201422

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Z piłką do przodu
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To nie jest zima na miarę tych sprzed kilkunastu, nawet kilku lat wstecz. Śniegu i mrozu w tym sezonie zimo-
wym mieliśmy raptem w sumie kilkanaście dni. „Akcja Zima” w osiedlach, jak na razie, wygląda bardzo... zwy-

czajnie. A dzieci, pomimo ferii w styczniu, mogą odczuwać pewien niedosyt.

Zima 
w osiedlach

Pierwsza odsłona zimy
Zima pokazała „pazur” właściwie do-

piero koło 20 stycznia, kiedy porządnie 
poprószyło śniegiem a temperatura spa-
dła poniżej -10 stopni Celsjusza. To była 
tak naprawdę pierwsza próba dla służb 
administracji oraz zakontraktowanych 
firm zewnętrznych (bo wcześniejsze – 
grudniowe opady, były krótkotrwałe i nie-
intensywne), aby zmierzyć się z warun-
kami, jak na tę porę roku przystało.

Tak więc od wczesnych godzin ran-
nych dozorcy starali się odśnieżać 
przede wszystkim chodniki i dojścia do 
klatek, w miarę możliwości „do czar-
nego” – co wcale nie jest tak proste, 
jak może się wydawać – a także scho-
dy terenowe i do klatek oraz inne new-
ralgiczne punkty, słowem – miejsca, 
gdzie łatwo o kontuzje. W Spółdziel-
ni funkcjonuje zasada – sypiemy pia-
skiem, nie solą!

W drugiej połowie stycznia w osie-
dlach, tam gdzie była taka potrzeba, 
pojawił się sprzęt ciężki, aby odśnieżyć 
główne trakty drogowe. Przypomnij-
my, administracje mają od kilku tygodni 
opracowany jeszcze przed zimą plan 
z kolejnością odśnieżania poszczegól-
nych dróg, którego się trzymają. Zaku-
pione niedawno odśnieżarki dla „Che-
mika” i Węzłowca”, jak na razie prze-
cierały osiedla tylko kilka razy. 

Administracje apelują przy okazji, 
by zwracać uwagę na ogłoszenia na 
drzwiach do klatek lub w samych klat-
kach schodowych z informacją o prze-
widywanym terminie odśnieżania par-
kingów i z prośbą o przeparkowa-
nie samochodów na ten czas w in-
ne miejsce osiedla. Bywa czasami, że 
ktoś zostawi samochód, co skutkuje 
tym, iż miejsce postojowe nie zostanie 
„oczyszczone” w ogóle, a następnego 
dnia inny mieszkaniec ma pretensje, 
że parking nie jest „czysty” i nie ma 
gdzie stanąć. Szanujmy się nawzajem.

Administracje przypominają także 
o odśnieżaniu balkonów – oszczędzi-
my w ten sposób sąsiadom z dołu kło-
potu i nerwów, spowodowanych prze-
ciekaniem wody z topniejącego śniegu.

Awarii i szkód większych nie 
odnotowano

Póki co nie zanotowano na żadnym 
z osiedli jakichkolwiek wielkich awa-
rii albo usterek. I dobrze. Oby tak da-
lej. Ciepło dociera do domów bez pro-
blemu, ale i inne instalacje też sobie 

radzą, poza pojedynczymi wyjątkami. 
Zapewnienia o przygotowanych osie-

dlach do zimy mają chyba pokrycie 
w faktach. Zobaczymy, jak poszcze-
gólne osiedla poradzą sobie, kiedy na-
dejdzie prawdziwa zima (jeśli w ogó-
le nadejdzie) i odwilż, co nieuniknione.

Zima cieszy, zima denerwuje
Cieszy dzieci, bo zdecydowana więk-

szość z nich uwielbia śnieżne szaleń-
stwa – zjazdy z górek na sankach, „du-
polotach” („jabłuszkach”), ślizgawki, ob-
rzucanie się śnieżkami, lepienie bałwa-
nów tudzież innych białych osobliwo-
ści. Można by wymieniać i wymieniać... 
13-letni Kamil Pałka z osiedla „Węzło-
wiec” stwierdził, że tegoroczna zima jest 
słaba.  Śnieg,  jak  jest  to  nie  za  bardzo 
chce  się  lepić  i nie  ma  za  dużo  okazji 
się nim porzucać. Mało  jest  też śniegu 
na górkach. Jak wszyscy rzucają się na 
jedną górkę, to szybko robi się lód, krzy-
wo i upadki są średnio przyjemne. Mam 
nadzieję,  że  jeszcze  go  napada,  ale 
wtedy  już nie będzie  ferii a nauka cze-
ka, to jest nie fajne. Mimo wszystko za-
wsze będę lubił zimę – dodał na koniec.

Zima cieszy też amatorów narciar-
stwa. Wiele osób, wykorzystując swój 
urlop, próbuje swoich sił na stokach 
narciarskich albo nordic walking.

Czy kierowcy lub piesi podobnie ciepło 
wypowiadają się o zimie – z tym bywa 
różnie. Najbardziej denerwuje, gdy ra-
no spieszymy się do pracy, na uczelnię, 
a szyby samochodu pokryte są twardą 
warstwą zmarzniętego śniegu albo lodu. 
Najgorzej, gdy silnik samochodu w ogó-
le nie chce „chwycić”. Gdzieniegdzie go-
łym okiem widać, jak mieszkańcy pró-

bują problemowi temu jakoś zaradzić, 
okrywając na przykład przednią szybę 
auta kartonem lub innym materiałem czy 
zostawiając wycieraczki „na baczność”... 
– Nie mam garażu, bo trochę utrzyma-
nie  go  kosztuje,  muszę  zostawiać  sa-
mochód  pod  domem.  Nienawidzę,  po-
wiem szczerze, poranków, kiedy muszę, 
wcześniej  niż  powinienem,  wstać  i iść 
skrobać samochód. Co gorsza, podob-
no, nie mogę tego robić przy włączonym 

silniku,  bo  grozi  to  mandatem.  Moim 
zdaniem przepisy te są trochę... głupko-
wate, bo i tak samochód jest w tym cza-
sie „na luzie” i sam nie odjedzie. Dzien-
nie wokoło widzę, jak ludzie tak robią, no 
i dobrze.  Proszę  spróbować  wyczyścić 
cały  samochód,  dokładnie,  by  nikt  nie 
mógł się przyczepić, że zagraża się na 
drodze innym... Powinni wyprostować co 
poniektóre przepisy – uważa pan Miro-
sław z wieżowców przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego.

Piesi chcą, by chodniki zawsze by-
ły na czas odśnieżone i posypane pia-
skiem. Dozorcy więc muszą włożyć 
wiele wysiłku, by ich rejon był przygo-
towany a mieszkańcy zadowoleni.

Denerwują również niedomknię-
te drzwi do klatki schodowej. Musi-
my wiedzieć, że zimą samozamyka-
cze w drzwiach pracują inaczej i czę-
sto musimy tym drzwiom po prostu po-
móc, chwytając za klamkę i zamyka-
jąc do końca. Pamiętajmy, ciepło ucie-
ka z budynku przez wszystkie możli-
we szpary, szparki. Przez niedomknię-
te drzwi do klatki tym bardziej. Na-
wet podczas remontów klatek schodo-
wych, których w ostatnim czasie dużo 
w zasobach SSM, drzwi do klatki za-
zwyczaj są otwarte jeśli chodzi o za-
mek, ale starannie przymknięte.  rg

Zdjęcia patrz na str. 21.

Place zabaw czekają raczej na wiosnę
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Ferie, nie-ferie a bezpłatne treningi piłkarskie dla dzieci, zainicjowane przez Siemianowicką Spółdzielnię Miesz-
kaniową – już jakiś czas temu – są i mają się chyba całkiem dobrze, bo, jak mówią trenerzy, frekwencja jest 

zadowalająca, widać progres umiejętności a przede wszystkim duże chęci zawodników do aktywności fizycznej - 
a przecież o to w tym wszystkim chodzi.

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Z piłką do przodu

Niezmiennie otwarte
Wyjść  z domu  i być  aktywnym  – to 

hasło od samego początku towarzy-
szy inicjatywie bezpłatnych treningów 
piłkarskich. Było lato, później jesień, 

jest zima, a zainteresowanie zajęciami 
wcale nie maleje. Niektórych zawod-
ników, stale biorących udział w zaję-
ciach, nawet mocno dziwi, że ich ró-
wieśnicy nie korzystają z takiej moż-
liwości, bo gdzie indziej, jak mówią, 
często ich rodzice muszą za podobne 
treningi płacić albo nie speł-
niają oni „jakichś” kryteriów. 

Tymczasem treningi zorga-
nizowane przez Spółdzielnię 
i pod patronatem Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej wciąż 
są otwarte dla wszystkich 
dzieci w wieku 7-12 lat. Trze-
ba jedynie wypełnić formu-
larz – oświadczenie podpisa-
ne przez opiekuna.

Trenują coraz zwinniej 
Co  słychać  na  samych  tre-

ningach? Właściwie utworzy-
ły się już grupy stałych by-
walców, z których większość, 
swoją postawą, zdążyła sobie 
zapracować na własne stro-
je piłkarskie – to aż 70 dzie-
ci, mieszkających nie tylko 
w osiedlach spółdzielczych! 
Otrzymali je w listopadzie 
podczas spotkania, będące-
go podsumowaniem niejako 
pierwszej, letniej części ini-
cjatywy, zorganizowanej na boiskach 
wielofunkcyjnych w czterech osiedlach 
SSM. Po kilku miesiącach gry na wol-
nym powietrzu, zajęcia na czas zimy 
przeniosły się do sal gimnastycznych. 
Warto przypomnieć, że mogło do te-
go dojść dzięki współpracy Spółdziel-
ni i Urzędu Miasta, które podzieliły się 
kosztami wynajęcia sal gimnastycz-
nych czterech siemianowickich szkół: 
Gimnazjum nr 2 w „Michałkowicach”, 
Gimnazjum nr 3 w osiedlu im. Julia-
na Tuwima, Zespołu Szkół nr 1 w Bań-
gowie oraz Zespołu Szkół Sportowych 
w Bytkowie.

Nadal jednak zdarza się, że ktoś za-
gląda, dzwoni, dopytuje i w końcu za-
pisuje dziecko na treningi. W tym, że 

rówieśnicy są wtedy o kilka, nawet kil-
kanaście treningów do przodu, więk-
szego problemu prowadzący zajęcia 
trenerzy nie widzą. Na treningach na-
ciska się cały czas praktycznie na te 

same elementy piłkarskiego rzemio-
sła, w tym również a może przede 
wszystkim – na prawidłową koordyna-
cję ruchową. Wprowadzane są oczywi-
ście kolejne, trudniejsze elementy, po-
przeczka winduje coraz wyżej, ale nie 
jest kłopotem wytłumaczyć nowicju-

szowi, na czym rzecz polega. Chłopiec 
czy dziewczyna, jak pokazują kolejne 
treningi, szybko odnajdują się w gru-
pie, integrują.

Treningi zazwyczaj składają się 
z dwóch części: ćwiczenia i mini-me-
cze. Tak ustawione zajęcia i systema-
tyczność przynoszą efekty. – Widać 
postępy. Nas  jako  trenerów  nie  tyl-
ko  cieszy  fakt,  że mamy grupy dzieci 
chcące trenować piłkę nożną, ale rów-
nież to, że czerpią oni z gry radość, że 
sprawia im to wielką przyjemność, fraj-
dę. Chyba najbardziej widać to w spa-
ringach  – mówi Dariusz  Rzeźniczek. 
–  Same  ćwiczenia  z piłką  czy  drabin-
kami szkoleniowymi  to  raz. Sporo do-
brego  dają  również  mini-gierki,  jakie 

organizujemy praktycznie zawsze pod 
koniec  treningu.  Poprzez  częsty  kon-
takt z piłką, przeciwnikiem, dzieci czu-
ją  grę.  Tu  nawet  najsłabsi  zdobywają 
bramki i to jest pozytywne, bo motywu-
jące. Niekiedy, gdy mamy nieparzystą 
liczbę  graczy,  dołączamy  się  do  gry. 
Z własnego  doświadczenia  wiem,  bę-
dąc w przeszłości grającym trenerem, 
że  to  „plusuje”  –  wówczas  dzieciaki 
mogą  bezpośrednio  podpatrywać  jak 
należy  się  ustawić,  zachować  w da-
nej sytuacji itd.– dodaje szkoleniowiec.

Po treningach zazwyczaj przychodzi 
czas na rozmowę, podsumowanie. – 
Na  ostatnim  treningu  zwróciłem  uwa-

gę na  faule –  jest  ich za du-
żo.  Bardzo  dobrze,  że  stara-
ją się oni grać na pograniczu 
faulu,  dość  twardo,  bez  stra-
chu  przed  piłką  czy  przeciw-
nikiem,  ale  nad  tym  elemen-
tem,  mimo  wszystko,  muszą 
jeszcze  popracować. Podob-
nie nad sytuacjami dwa na je-
den –  instruujemy ich, by nie 
strzelali  od  razu,  a rozejrzeli 
się na boki  jak partner z dru-
żyny  jest  ustawiony  i ewen-
tualnie mu podali. Tłumaczy-
my również takie sytuacje, że 
kiedy ktoś leży na boisku, nie 
należy się z niego śmiać, sa-
mi  możemy  być  następnym 
razem  na  jego  miejscu  –  to 
też jest pewna kultura na bo-
isku  – wylicza trener Robert 
Razakowski.

O treningach  
wypowiedzieli się:

Najpierw opiekunowie...
- Mój wnuk bardzo chce  tu chodzić, 

praktycznie odkąd zajęcia są w sali nie 
odpuszcza.  Zawsze  prosi  mnie  bym 
został i oglądał jak sobie radzi. A niech 
chodzi, bo jest zima, zamiast siedzieć 
w domu może od czasu do czasu po-
południu potrenować. I, jak widzę z bo-
ku,  pod  okiem  porządnego  trenera  – 
stwierdził dziadek Mateusza Jocheń-
czyka z osiedla „Michałkowice”.

- Syn  chodzi  na  treningi  w „Bańgo-
wie”, chyba od samego początku. Sta-
ramy  się  utrzymać  systematyczność. 
To  dla  niego  pierwsze  treningi  z pro-
fesjonalnym  trenerem, co uważam za 
pozytywne, bo już mogę zobaczyć wy-
raźną poprawę w jego grze. A być mo-
że w przyszłości zapiszę go gdzieś do 

Treningi w salach gimnastycznych  
przeprowadzane są w terminach:

„Michałkowice”
Gimnazjum nr 2, ulica Przyjaźni 28 

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

„Węzłowiec”
Zespół Szkół Sportowych, ulica Mikołaja 3 

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

„Bańgów”
Zespół Szkół nr 1, ulica Karola Szymanowskiego 11

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

os. im. „Juliana Tuwima”
Gimnazjum nr 3, ulica Wojciecha Korfantego 18

- piątki
16.30-17.30 – grupa młodsza,
17.30-18.30 – grupa starsza.
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klubu,  zobaczymy.  Właściwie  odkąd 
Jakub trenuje, to zaczął śledzić mecze 
piłki  nożnej  w telewizji.  Wcześniej  pił-
ka tak bardzo go nie interesowała. Czy 
treningi  są  dobrze  prowadzone?  Nie 
mam zastrzeżeń, oceniam je wysoko – 
podsumował Marceli Czajęcki.

- Nie  mieszkamy  w zasobach  Spół-
dzielni  a o organizowanych  darmo-
wych treningach dla dzieci dowiedzie-
liśmy  się  z portalu  miejskiego.  Rafał 
trenuje  już  około  dwa  miesiące.  Ta-
ki  ruch  na  pewno  mu  się  przyda.  Wi-
dzę,  że  jest  tu,  i zabawa  i profesjo-
nalizm  zarazem.  Po  co  miałby  w tym 
czasie marnować czas przed telewizo-
rem, jak może się czegoś nauczyć. Ja-
ko  obserwator  z boku,  widzę  różnicę 
między  dzieciakami,  które  chodzą  kil-
ka miesięcy a tymi, co dopiero zaczy-
nają, ale... powolutku do przodu – oce-
nił Ludwik Kołodziej.

- Żałuję, że nie jestem młodszy. Mam 
15  lat. Mój kuzyn  jeszcze się zmieścił 
i trenuje. Może udałoby się zrobić taką 
grupę  dla  gimnazjalistów?  Na  pewno 
byłoby  dużo  chętnych.  A tak  przynaj-
mniej  dzieci  mają  jakąś  rozrywkę  za-
miast w domu siedzieć albo po dworze 
bez sensu się szwendać. Tu się moż-
na  wyszaleć. A kuzyn  dowiedział  się 
o tych  treningach  chyba  z kartki,  bo 
mieszka  niedaleko  boiska  przy  Przy-
jaźni – mówił Andrzej Zając z „Michał-
kowic”.

- Trener  Rzeźniczek  zasugerował 
mi,  że  córka  na  tyle  dobrze  radzi  so-
bie na  treningach, że może warto by-
łoby pomyśleć o jakimś klubie dla niej, 
bo  szkoda  by  się  marnowała.  Zasta-
nowimy się nad  tym. Na razie obiecał 
przynieść  mi  na  następny  raz  namiar 
na  taki  klub,  gdzie  ćwiczą  dziewczę-
ta, chyba znajduje się on w Chorzowie 

– powiedziała Marta  Bieszczad, ma-
ma Kingi.

Teraz zawodniczka i zawodnicy...
- Chyba dlatego mi tak dobrze idzie, 

bo  trochę  starszy  brat  mnie  szkolił. 
Chodziliśmy  po  kolegów,  potem  szli-
śmy  wszyscy  na  boisku  i po  prostu 
graliśmy.  Nie  lalki,  a piłka  była  przy 
mnie od małego. Najbardziej  lubię się 
kiwać, no i bramki strzelać – pochwali-
ła się Kinga Bieszczad.

- O treningach  powiedzieli  mi  kole-
dzy. Lubię mecze, drabinka szkolenio-
wa  też  nie  jest  zła.  Najlepiej  wycho-
dzi mi atak, gorzej jest z bronieniem – 
ocenił 11-letni Oskar  Malorny z „Mi-
chałkowic”.

- Nie  patrzę  na  mecze  w telewi-
zji, gram dla siebie. Podoba mi się  tu 
wszystko  – stwierdził krótko 11-letni 
Gabriel Sękała. Rafał Grzywocz

Zdjęcia patrz na str. 22.

Wpadający w tarapaty finansowe 
sądzą, że wkrótce uregulują na-

leżności, bo  ich problemy się skoń-
czą. Dobrze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, 
gdy sytuacja nie zmienia się, zaległości 
narastają i niewielki dług z miesiąca na 
miesiąc staje się coraz większy. Proble-
my jednak nie znikają jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki i starajmy 
się najszybciej jak to możliwe pomóc 
sobie, występując na przykład o przy-
sługujący nam dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w loka-
lach, do których mają tytuł prawny,  2) 
osobom zajmującym lokal mieszkalny 
bez tytułu prawnego, oczekującym na 
przysługujący im lokal zamienny al-
bo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych, z dodatku mo-
gą skorzystać: - najemcy oraz pod-
najemcy lokali mieszkalnych (dot. lo-
kali komunalnych, mieszkań zakłado-
wych, mieszkań w domu prywatnym 
czynszowym, mieszkań wynajmowa-
nych na wolnym rynku), - członkowie 
spółdzielni mieszkaniowych zamiesz-
kujący na podstawie spółdzielczego 
prawa do lokalu, - osoby mieszkają-
ce w lokalach mieszkalnych znajdują-
cych się w budynkach stanowiących 
ich własność i właściciele samodziel-
nych lokali mieszkalnych, - inne osoby 
mające tytuł prawny do zajmowanego 
lokalu mieszkalnego i ponoszące wy-
datki związane z jego zajmowaniem 
(np. na skutek umowy użyczenia).

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1  określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego. 
Dodatek przysługuje osobom, których 
średni miesięczny DOCHÓD BRUT-
TO (z podatkiem) na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie 3 
miesięcy poprzedzających datę złoże-
nia wniosku o przyznanie świadcze-
nia nie przekracza 175% kwoty naj-
niższej  emerytury  (od 1. 03. 2012 r. 
– 831,15 zł)  i wynosi:  1.454,51 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym, 
- 1.038,94 zł  w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury
Przypominamy, że kwota brutto to 

kwota bez składki:
- emerytalnej, rentowej, chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na norma-

tywną 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 więcej osób.
Kryteriów określających szczegó-

łowe warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

PAMIĘTAJMY,  ŻE  dodatek  przy-
znawany  jest  od  1.  dnia  miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy  wniosek, tj. jeżeli 

wniosek złożymy np. do końca lutego, 
to po jego rozpatrzeniu przyznany do-
datek otrzymamy od 1 marca.

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

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

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

Szczegółowe  informacje  o wsze-
lkich  kryteriach  przyznawania  do-
datku,  związane  z indywidualnymi 
sytuacjami  życiowymi,  zaintereso-
wani uzyskają w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione wnioski.

Skorzystaj z pomocy!
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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

Porzucone auta
Witam.

Jestem mieszkanką ul. Grunwaldz-
kiej 5f. Przy naszym bloku i bloku 
obok stoją dwa stare auta, które ktoś 
najwyraźniej zostawił nam na pa-
miątkę... Fiat czerwony, który stoi za 
śmietnikiem już chyba ze 4 lata. Dzi-
wie się sprzątaczce, która tam sprzą-
ta tyle lat koło tego Fiata, że ona się 
tym nie zainteresowała. Pod blokiem 
5f Grunwaldzka ktoś w listopadzie zo-
stawił malucha zielonego z rejestracji 
wygląda na to, że z Bytomia, hm stoi, 
stoi i gnije i sprzątaczka też prze-
chodzi koło niego obok... Przecież 
to widać, że to są auta pozostawio-
ne. Gdzie trzeba to zgłosić czy Straż 
Miejska to załatwi czy wy jako spół-
dzielnia coś z tym zrobicie czy mam 
sama się tym zająć. Bo po rejestra-
cji wydaje mi się, że właścicieli da się 
znaleźć.

Zarząd SSM: Problem porzuco-
nych lub niewykorzystywanych sa-
mochodów zajmujących miejsca 
na parkingach występuje praktycz-
nie we wszystkich osiedlach i de 
facto w całej Polsce. Ze względu 
na fakt, że samochód stanowi wła-
sność prawnie chronioną usuwanie 

nieużywanych aut w myśl naszych 
przepisów nie jest proste.

Z informacji uzyskanej w ADM 

osiedla „Węzłowiec” wynika, że 
Straż Miejska wykazuje duże zaan-
gażowanie w rozwiązywaniu proble-
mu. Dzięki jej działaniom udało się 
już usunąć z osiedlowych miejsc 
parkingowych, co najmniej 3 samo-
chody tego typu. Poruszone przez 
Panią przypadki niezwłocznie prze-
każemy do Straży, która podejmie 
stosowne i prawem przewidziane 
działania.

Problem 
z zamkiem

Szanowna Redakcjo
Jako mieszkaniec budynku przy uli-

cy Niepodległości 28, chciałbym się 
dowiedzieć, dlaczego służby technicz-
ne spółdzielni nie są w stanie utrzy-
mać sprawności drzwi wejściowych 
do bloku. Regularnie zgłaszam do ad-
ministracji problem z zamkiem w tych 

drzwiach, naprawa starcza na mniej 
więcej 48h. Wydaje mi się, że pro-
blem jest dość prosty do rozwiązania, 
a dodatkowo warto zauważyć, że po-
mogłoby to zapewne w zapobieganiu 
dewastacjom klatki schodowej, oraz 
uchroniłoby mieszkańców bloku od to-
warzystwa nietrzeźwych osób, które 
zwykły sobie z klatki schodowej robić 
palarnio-noclegownię. Proszę uprzej-
mie o pomoc w trwałym rozwiązaniu 
problemu z drzwiami.

Pozdrawiam
Łukasz Korsak

Zarząd SSM: Poruszony problem 
nie dotyczy niesprawności zam-
ka w drzwiach wejściowych, lecz 
działaniem samozamykacza, który 
nie zawsze, szczególnie przy niż-
szych temperaturach, jest w sta-
nie skutecznie domknąć drzwi. Ad-
ministracja jeszcze w I kwartale br. 
planuje wymianę tych drzwi i prze-
niesienie ich do wewnątrz budyn-
ku, tak jak ma to miejsce w innych 
klatkach schodowych, co ostatecz-
nie winno wyeliminować koniecz-
ność naciskania klamki celem pra-
widłowego zamknięcia drzwi wej-
ściowych.

ciąg dalszy na str. 28

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy,  że  anonimami,  szczególnie  z uwaga-

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że  tak,  jak przedsta-
wiamy  się  nieznajomym  podczas  pierwszego  spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak na-
leży przedstawić się, pisząc czy też te-
lefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe 
przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, któ-
re nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się 
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wra-
ca, słowo... może zabić.

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

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

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

Przypominamy również, by w przypad-
kach, gdy niezbędne jest przekazanie da-
nych osobowych w celu wyjaśnienia indy-
widualnej sprawy, obowiązkowo podawać 

cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

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

Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...



27MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2014

s-
32

2/
02

-1
4



28 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2014

Dlaczego jesteśmy 
dyskryminowani?

Dzisiaj otrzymałem pierwszy numer 
gazetki MS. Gdy zacząłem czytać ci-
śnienie mi skoczyło. W artykule Plan 
robót remontowych Sp. na rok 2014, 
roboty ogólnobudowlane: III kwartał 
mają być budowane śmietniki wraz 
z zadaszeniem na Wróbla 2-3, Wró-
bla 4-5 i zaraz, na Korfantego 3-4. Py-
tam się tego mądrego a gdzie Wróbla 
6-7. Czym sobie zasłużyliśmy, że nas 
się pomija na 6-7. Mieszkam na Wró-
bla 7D od momentu zasiedlenia bu-
dynku w mojej klatce do dziś nie wy-
remontowano windy, chodzi jak czołg, 
że w meblościance dzwonią szklan-
ki. Za to remontujecie windy na Kor-
fantego w budynkach postawionych 
później, ale częściej dewastowanych. 
Przed blokiem Wróbla 7, stoją dru-
ciane ohydne kosze na plastik, pa-
pier, szkło, wiecznie napełnione, re-
klamówki z plastikiem obstawiają kon-
tener. Na reszcie osiedla stoją pojem-
niki z kopułami bardzo estetyczne. Za-
daje więc pytanie, czemu Wróbla 7, 
zwłaszcza 7D są dyskryminowane, 
wszystkie prace są wykonywane na 
końcu, za co nas w spółdzielni nie lu-
bią, czymże tak zgrzeszyliśmy że trak-
towani jesteśmy jak spółdzielcy trze-
ciej kategorii. 

Z poważanie Nowak Sławomir
Zarząd SSM: W bieżącym ro-

ku Spółdzielnia rozpoczyna pro-
gram modernizacji wnęk śmietniko-
wych we wszystkich osiedlach. Na 
terenie os. „Tuwima” przewidziano 
4 wnęki do modernizacji, co winno 
wpłynąć na poprawę estetyk tych 
miejsc. W latach 2025-17 przewi-
duje się modernizację pozostałych 
wnęk na tym osiedlu. Niewątpliwie 
jest tam również ujęte stanowisko 
przy Hermana Wróbla 6-7. Prosimy 
zatem o cierpliwość.

Remonty dźwigów osobowych 
wykonywane są zawsze zgodnie 
z zaleceniami Dozoru Techniczne-
go. W pierwszej kolejności reali-
zowane są te modernizacje dźwi-
gów w stosunku, do których istnie-
je zagrożenie, że nie zostaną do-
puszczone do użytku. Najmniejsze-
go wpływu na takie decyzje nie ma-
ją ani ulice ani numery domów i nie 
ma też mowy o jakiejkolwiek dys-
kryminacji.

Za wyposażenie stanowisk śmiet-
nikowych w pojemniki na odpady 
segregowane odpowiedzialny jest 

Urząd Miasta i SSM nie ma wpły-
wu na ich jakość, kształt, wygląd 
szczególnie, gdy spełniają wymaga-
ne normy.

Nie możemy pogodzić się ze 
stwierdzeniem jakoby mieszkań-
cy Wróbla 6-7 byli dyskryminowani 
i traktowani jako „spółdzielcy III ka-

tegorii”. Wprost przeciwnie, o czym 
świadczą chociażby zakończone 
ostatnio prace modernizacji parte-
rów i remonty balkonów wykonane 
ogromnym nakładem środków. Na-
szym zdaniem do formułowania ta-
kich wniosków nie uprawnia fakt, że 
w planie remontów na bieżący rok 
nie znalazł się śmietnik przy Pana 
budynku.

Za porządek 
odpowiadamy wszyscy

Witam
Jakiś czas temu poruszyłem wą-

tek dbania o porządek wokół nowych 
garaży. Opublikowali Państwo ten 
list i napisali, że poinformują osobę 
sprzątającą. Fakt po pewnym cza-
sie posprzątano. Ale czy my miesz-
kańcy, użytkownicy musimy za każ-
dym razem informować administrację 
o śmietnisku na trawnikach? Za gara-
że płacimy czynsze tak jak za miesz-
kanie? Czy do kompetencji sprzątacz-
ki to nie należy do obowiązku codzien-

nego? Prosiłbym, aby przynajmniej 
raz na kilka dni obejść te miejsca i do-
konać oceny czy jest porządek czy też 
nie. W załączeniu zdjęcia przedsta-
wiające stan stan trawnika, a raczej 
śmietnika na trawniku.

Pozdrawiam
Darek

Zarząd SSM: Utrzymanie porząd-
ku wokół opisanych garaży, jak 
i w całym tym rejonie należy do 
obowiązków administracji osie-
dla. Dotychczas sprzątanie tego 
terenu odbywało się sporadycznie 
tj. w miarę stwierdzenia takiej po-
trzeby. Od 1 lutego br. ADM „Wę-
złowiec” zatrudniła dla tego rejo-

nu stałego dozorcę, który będzie 
systematycznie dbał o czystość 
i porządek. Za stwierdzone niedo-
ciągnięcia przepraszamy i jedno-
cześnie apelujemy do użytkowni-
ków garaży o nie wyrzucanie róż-
nych opakowań, a zwłaszcza po 
olejach, smarach płynach czy 
też kartonów po zakupach szcze-
gólnie od strony północnej gara-
ży i wrzucanie ich do przeznaczo-
nych do tego celu pojemników. 
Uważamy, że za porządek na osie-
dlowych terenach odpowiedzial-
na jest nie tylko administracja, ale 
też i użytkownicy.

Jak to jest
Dzień dobry

Proszę mi wyjaśnić jak to jest w na-
szej spółdzielni. Zgłosiłem, że właści-
ciele mieszkania (rodzice żony) już 
nie mieszkają z prośbą o obniżenie 
opłat z tytułu wywozu śmieci. Przed-
stawiłem odpowiednie dokumenty, że 

ciąg dalszy na str. 30

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 26
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mieszkają za granicą, i orzeczenie ko-
misji było pozytywne i płacimy mniej 
za śmieci.

Pytanie nasuwa się takie, dlacze-
go za inne opłaty też musimy płacić 
skoro przedstawiłem, że (rodzice żo-
ny) właściciele mieszkania, mieszka-
ją za granicą.

Czy za każdym razem trza pisać że-
by obniżyć opłaty za gaz, windę, itp. 
naliczane za osobę w czynszu??

...@op.pl
Zarząd SSM: Tak zwana ustawa 

śmieciowa oraz wprowadzony na 
jej podstawie regulamin uchwalony 
przez Radę Miasta obowiązujący od 
lipca 2013 r. wprowadza obowiązek 
stosowania opłat za wywóz odpa-
dów od ilości zamieszkałych, a nie-
zameldowanych osób. W naszych 
regulaminach obowiązują natomiast 
opłaty za gaz lub windę wg ilo-
ści zameldowanych mieszkańców. 
Spółdzielnia w uzasadnionych przy-
padkach zwalnia z tych opłat mimo 
zameldowania osób na pobyt stały, 
jednak wymaga to złożenia odręb-
nego i uzasadnionego wniosku w tej 
sprawie.

Zielona narośl
Szanowna Redakcjo,

Podczas ostatniego zebrania człon-
kowskiego (maj 2013), zwróciłem uwa-
gę na zniszczoną elewację budynku 
przy ul. Kruczkowskiego 8 przez ple-
niącą się zieloną narośl. Otrzymałem 
wtedy odpowiedź od władz spółdzielni 
(min. P. M. Greiner – pełnomocnik ds. 
technicznych), iż problem jest znany, 
dotyczy to także bloków przy ul. Fojki-
sa i podjęto już działania w celu jego li-
kwidacji, co nastąpi w najbliższym cza-
sie. Wobec powyższego zasugerowa-
no mi, iż składanie formalnego wnio-
sku w tej sprawie jest bezcelowe. Za-
czął się rok 2014 i na moje pytanie 
skierowane do P. L. Błachno – kierow-
nika administracji osiedla Michałkowi-
ce, dlaczego blok nadal „kwitnie” na 
zielono, otrzymałem dość lakoniczne 
wyjaśnienie, że naprawa elewacji po-
ciąga za sobą wysokie koszta i spra-
wa jest w toku. Wobec tego nasuwają 
się następujące pytania:

Co spowodowało tak duże opóźnie-
nie w działaniu, skoro otrzymałem za-

pewnienie prawie rok temu, iż napra-
wa elewacji nastąpi lada moment?. 
Chyba, że powiedziano mi wtedy nie-
prawdę.

Dlaczego nie usunięto usterki w ra-
mach gwarancji? (naprawa teraz, to 
bardzo wysokie koszty).

Kiedy nastąpi naprawa elewacji?

Przeprowadzono ekspertyzę, czy 
zielona narośl (grzyb lub pleśń) nie 
jest szkodliwa dla zdrowia?

Z poważaniem
Krystian Kurek

Zarząd SSM: Na elewacjach nie-
których budynków szczegól-
nie od strony północnej, co nor-
malne w przyrodzie, pojawiają się 
mchy, porosty. Na rynku są dostęp-
ne środki likwidujące tego typu po-
rosty. Zgodnie z uchwałą Zebrania 
Mieszkańców administracja i Rada 
Osiedla „Michałkowice” opracowały 
harmonogram usuwania tych poro-
stów. Harmonogram jest dostępny 
w siedzibie ADM. 

Powinni dawać przykład 
nowemu pokoleniu

Witam,
Szanowna Spółdzielnio zwracam się 

z pytaniem o tabliczki, które nie daw-
no były montowane na naszych osie-
dlach odnośnie naszych pupilów (za-
kaz wyprowadzania psów - posprzątaj 
po swoim psie).

Jak nie jeden z nas zdążył już za-
uważyć, zniknęły niemal wszędzie 
z trawników i nie da się ukryć, że dla 
większości posiadaczy czworonogich 
pupilów były uciążliwe i niewygodne 
to też nie dziwi mnie fakt, że zniknęły 
i nikt nie zainteresował się do tej pory 
tą sprawą. Mam pytanie: czy z wiosny 
będą montowane na nowo? Zdaję so-
bie sprawę, że to jest kosztowne i jest 
jak walka z wiatrakami, ale widziałem 
na własne oczy, że przynosi to po ma-
lutku efekt. Jest już dużo ludzi, któ-
rzy wzięli sobie to do serca i sprząta-
ją, niech nie stracą tej wiary, że dba-
ją o porządek nawet, jeśli ich sąsiad 
i znajomy tego nie zrobił. Jak zauwa-
żyłem czasem zachowanie ludzi wy-

gląda tak, że nie chcą widzieć, kiedy 
ich piesek robi kupkę odwracają gło-
wę, żeby nie czuć się winnym, a naj-
bardziej boli mnie to, że to są dorośli 
ludzie, którzy powinni dawać przykład 
nowemu pokoleniu ludzi. Chciałbym 
zwrócić również uwagę na to, że od ja-
kiegoś czasu nawet nie da się space-
rować po chodnikach, ponieważ nawet 
tam jest pełno odchodów i to, niestety, 
nie raz rozdeptanych i rozniesionych 
na całej długości. Taki widok napraw-
dę powoduje odruch wymiotny.

P.S. Ja też w domu mam zwierzątko 
i czuję obowiązek posprzątać po nim, 
bo samo tego nie zrobi…

Pozdrawiam, Sławomir K.
Podobny list przesłałem poprzez 

pocztę. Piszę do Państwa maila, po-
nieważ chciałbym również dołączyć 
zdjęcia jak wyglądają chodniki m.in. 
przy ulicy Wróbla obok przedszkola. 

Dane tylko do wiadomości redak-
cji „MS”

Zarząd SSM: Cieszymy się, iż pod-
jęte przez Spółdzielnię i redakcję 
„MS” działania uzmysławiające ko-
nieczność sprzątania odchodów po 
swoim piesku przynoszą pożąda-
ny – szkoda jednak, że tak wolno – 
efekt.

Zapewniamy, że wiosną br. po-
szczególne ADM przystąpią do uzu-
pełnienia tabliczek przypominają-
cych właścicielom piesków o ich 
obowiązkach.

Niepotrzebnie ogranicza 
ilość miejsc parkingowych

Droga redakcjo.
Piszę w sprawie znaku „B36” (za-

kaz zatrzymywania się) ustawionego 
na parkingu przy ulicy Niepodległości 
pomiędzy blokami 61 a 59. Jaki jest 
sens ograniczania i tak już małej ilości 
miejsc parkingowych? Do kogo nale-
ży droga między tymi blokami? Kto, 
kiedy i na czyją prośbę, ten znak tam 
postawił? Piszę, ponieważ dziwne dla 
mnie jest to, że odbywające się w Do-
mu Kultury różnego rodzaju spotka-
nia czy imprezy oraz zebrania rodzi-
ców uczniów SP nr 1, nie pozostawia-
ją lokatorom miejsc do zaparkowania. 
W dobie dzisiejszych czasów, gdy sa-
mochodów przybywa, zamiast dokła-
dać miejsc parkingowych w śmiesz-

ciąg dalszy na str. 32

ciąg dalszy ze str. 28

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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ny sposób się je zabiera. O co w tym 
chodzi? Dodam jeszcze tylko, że ni-
gdy nie było żadnych problemów 
z przejazdem przez tą drogę samo-
chodów, nawet wielkogabarytowych. 
Proszę o odpowiedź.

Z poważaniem P. G.
(imię i nazwisko

do wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: Znak „zakaz zatrzy-

mywania i postoju” ustawiono w ce-
lu uniemożliwienia parkowania po-
jazdów w rejonie klatek schodo-
wych ul. Niepodległości 59c i d, 
gdzie występuje znaczne zwężenie 
drogi. Podzielamy Pani pogląd, że 
takie jego usytuowanie sugeruje ja-
koby znak obowiązywał poza tym 
miejscem, gdyż brak jest znaku od-
wołującego jego zasięg, co tym sa-
mym ogranicza ilość miejsc parkin-
gowych.

Administracja osiedla „Che-
mik” uzupełni ten niewątpliwy brak 
i ustawi odpowiedni znak.

Parking, domofon
Szanowni Państwo,

Piszę do Państwa z dwiema propo-
zycjami udogodnień dla mieszkańców 
ul. Grunwaldzkiej na osiedlu Węzło-
wiec, a mianowicie:

- pierwsza dotyczy parkingu między 
przedszkolem a ul. Grunwaldzką 4. 
Jak wszyscy wiemy, miejsc parkingo-
wych ile by nie było – zawsze jest za 
mało, a niestety nie wszyscy lokato-
rzy parkują prawidłowo i z myślą o po-
zostałych parkujących. Dlatego uwa-
żam, że dobrym rozwiązaniem byłoby 
postawienie wzdłuż środka parkingu, 
co parę metrów słupków, które umoż-
liwiłyby prawidłowe parkowanie samo-
chodów po środku parkingu zarówno 
z jednej jak i z drugiej strony. Słupki 
wydają mi się o tyle odpowiednie, że 
będą widoczne o każdej porze dnia 
i roku, a śnieg ich nie przykryje.

- drugą propozycją jest przeprogra-
mowanie lub zamontowanie odpo-
wiedniego modułu w domofonach, aby 
możliwym było otwieranie drzwi klatek 
schodowych na kod cyfrowy. Kody są 
indywidualne dla każdego mieszka-
nia, więc nie wpłynie to na obniżenie 
bezpieczeństwa na klatkach schodo-
wych gdyż wejdą tylko osoby go zna-
jące. Jestem przekonana, że nie po-
drożyłoby to za bardzo kosztów (wie-

le Spółdzielni zdecydowało się na ta-
kie rozwiązania, m.in. w Chorzowie) 
a po pierwsze: osobom (przeważnie 

kobietom) niosącym siatki jednocze-
śnie szukającym TRZECIĄ RĘKĄ klu-
cza w torebce – łatwiejsze wejście do 
klatki schodowej, a po drugie pozwoli 
uszanować drzwi wejściowe. W chwili 
obecnej osoby wychodzące na chwilę 
z klatki schodowej bez klucza, niejed-
nokrotnie odchylają języczek drugiego 
skrzydła, aby drzwi się nie zamknęły 
i zwyczajnie je psują lub po prostu ich 
nie domykają.

Mam cichą nadzieję, że moja propo-
zycje Państwa przekonały i zachcą je 
Państwo zrealizować.

Pozdrawiam
Anna Morawin, ul. Grunwaldzka 4B
Zarząd SSM: Przedstawiona przez 

Panią propozycja usprawnienia par-
kowania nie jest dla nas do koń-
ca zrozumiała i dlatego prosimy 
o bezpośredni kontakt z kierowni-
kiem osiedlowej administracji w ce-
lu sprecyzowania pomysłu.

W sprawie domofonu a właści-
wie zmiany sposobu działania, in-
formujemy, że nie podzielamy Pa-
ni poglądu, gdyż nie widzimy racjo-
nalnej konieczności wydatkowania 
znacznych kwot pieniężnych w ce-
lu wymiany zamków na zamki z ko-
dem cyfrowym. Naszym zdaniem 
koszty takiego przedsięwzięcia nie 
są współmierne do oczekiwanego 
efektu.

Nie otrzymuję 
odpowiedzi

Witam.
Proszę poruszyć temat: dlaczego 

spółdzielnia nie odpowiada na pocz-
tę internetową np. centrum@ssm.sie-
mianowice.com Pomimo parokrotnych 
zapytań o konto czynszowe – brak od-
powiedzi. Dziękuje.

Pozdrawiam – G. L.
Dane tylko do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Nieprawdą jest ja-
koby Spółdzielnia nie odpowiada-
ła na pocztę elektroniczną. Na Pa-
na e-mail z dnia 16 stycznia br. 
otrzymał Pan odpowiedź z Zarządu 
(po wcześniejszym przesłaniu go 

z ADM os. „Centrum”) 21 stycznia 
o 7.41 na adres: ...@gmail.com

Dodatkowo 30 stycznia br. wysła-
no ponownie do Pana wiadomość 
na inny podany adres, tj. ...@gmx.de

Informujemy niejako przy okazji, 
pisano o ty również w „MS”, że ad-
ministracje nie są uprawnione do 
przesyłania danych dotyczących 
stanu kont mieszkańców. Z takimi 
sprawami należy zwracać się bez-
pośrednio do Zarządu na adres: in-
formatyka@ssm.siemianowice.com

Orkan Ksawery
Dzień dobry,

Co miesiąc czytam gazetkę Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i muszę przyznać, że fantazja dzien-
nikarzy piszących artykuły w tej gazet-
ce sięga zenitu. Przytoczę tutaj ostat-
ni artykuł, który powalił mnie na kola-
na ze śmiechu „Ksawery „narozrabiał” 
– szanowni Panowie dziennikarze, tro-
chę pokory wobec zawodu, taki kit wci-
skacie ludziom starszym!!!!, bo już lu-
dziom z mojego pokolenia (lata 60 – 
te), to się nie udaje. Pytam się, jaki hu-
ragan u nas w Bytkowie krążył?????? 
bo na pewno nie był to Ksawery. Ow-
szem huragan o tej nazwie był obec-
ny, ale na Wyspach Brytyjskich, do 
Polski dotarły jednie lekutkie zefir-
ki tego huraganu – głównie na Pomo-
rzu wiało (ale może my już na Pomo-
rzu)???, gdyby było tak, jak to opisuje-
cie Państwo, nie został by kamień na 
kamieniu, biorąc pod uwagę pseudo 
solidność wykonywanych prac remon-
towych. Ja wypowiadam się jako jedna 
z wielu mieszkańców, być może mo-
je słowo pisane nigdy nie zostanie wy-
drukowane, ale!!! Cóż!!!! Macie do te-
go prawo, wszak to Redaktor Naczel-
ny odpowiada za treści zamieszczane 
w gazecie, czy tak nie stanowi prawo 
prasowe?. Ale też, to samo Prawo pra-
sowe mówi jednoznacznie o tym, że 
materiały prasowe powinny zawierać 
treści prawdziwe, dokładnie spraw-
dzone + rzetelne przygotowanie publi-
kacji. U nas na osiedlu nie trzeba hura-
ganu wystarczy solidniejszy wiatr żeby 
ze strachem poruszać się po osiedlu. 
Obrywające się blachy z pseudoocie-
pleń, drzewa, których struktura została 
naruszone poprzez wymianę rur cen-
tralnego ogrzewania, co jakiś czas wi-
dać, że gdzieś drzewo zaległo, bo ko-

ciąg dalszy ze str. 30

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 34
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rzenie zostały naruszone. No, ale sko-
ro był huragan to był i koniec i basta!! 
Wszak dziennikarz wie lepiej!!!. To tak 
a pro po huraganu.

Bardzo bym chciała żeby dziennika-
rze pracujący w naszej Gazetce zajęli 
się może bardzie nielegalnym parkin-
giem????, na którym samochody zli-
kwidowały już połowę trawnika, mówię 
tutaj o terenie przy ulicy Grunwaldz-
kiej 3. Jakoś ADM Węzłowiec nie re-
aguje, podobno jest powiadamiana 
Straż Miejska, ale jak przyjeżdżają to 
już tam samochody nie stoją????, No 
nie stoją, bo ludzie tam parkujący po-
jechali do pracy!!!!! o godzinie 11.00 
czy 12.00 kiedy panowie są już po 
pierwszym śniadaniu i po drugiej ka-
wie wsiadają do aut i sprawdzają i jak 
przyjeżdżają to nikt tam nie stoi?!!!!!! 
Ciekawe, czemu Państwu nie zależy, 
aby wzrósł budżet miasta przez pobie-
ranie mandatów za nielegalne parko-
wanie? Czemu Spółdzielni nie zależy 
na tym żeby coś z tą sprawą zrobić.

Pisząc tak sobie pomyślałam, że 
nie mam racji, że ADM Węzłowiec nic 
nie robi!!!!! Robi dużo, a szczególnie 
Pan Kierownik, kosząc namiętnie tra-
wę na osiedlu i przerabiając odcinek 
od PKO BP do Jagiełły 27 w Pusty-
nię Gobi, ale to może jakieś złe wspo-
mnienia z wakacji z dżungli amazoń-
skiej – myślę, że celem tego Pana jest 
pozbawić osiedle wszelakiej trawy lep-
sze gołe placki i obcięte konary ze sta-
rych drzew jak najkrócej żeby nie by-
ło skrawka cienia na osiedlu, wszystko 
ma być jasne i przejrzyste !!!!. Szkoda, 
że Pan Kierownik nie myśli tak samo 
o najmłodszych mieszkańcach osie-
dla, bo piasek w piaskownicach, które-
go już notabene nie ma, (ale ten, któ-
ry jest na pewno nie przypomina te-
go piasku z Pustyni Gobi). Są tam ka-
mienie, żwir, odchody psie, kocie i pa-
rę jeszcze innych rzeczy. Gdyby się 
tak skupić na tym, żeby owszem by-
ło estetycznie, ale i przyjemnie nie ma 
szans!!!!. Panie Kierowniku proszę!!! 
niech pan da w tym sezonie wiosenno-
-letnim szansę trawie żeby trochę od-
rosła, proszę nieśmiało o wymianę pia-
sku. Żądam za dużo!!! Wiem, ale jakoś 
nie mam ochoty bić się w piersi.

Małgorzata Z.
Dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Przepisy firm ubez-
pieczeniowych określają, że hura-
ganem jest wiatr o prędkości powy-
żej 22 m/sek. i od tego uzależniają 
wypłatę odszkodowań. Z takim wia-
trem mieliśmy bez wątpienia do czy-
nienia na początku grudnia.

Poruszony przez Panią problem 

niewłaściwego parkowania był kilka-
krotnie załatwiany przez ADM i Straż 
Miejską. Próba ustawienia słupków 
przeszkodowych, które uniemożli-
wiłyby niszczenie trawnika spotkała 
się z ostrą reakcją tam parkujących 
włącznie z grożeniem POBICIA kie-
rownika ADM. Mimo to Zarząd SSM 
zobowiązał administracje do usta-
wienia słupków i do jeszcze ści-
ślejszej współpracy ze Strażą Miej-
ską w celu wyegzekwowania zakazu 
parkowania na terenach zielonych.

Nie zgadzamy się z Pani opinią, ja-
koby koszenie trawy zmieniało te-
ren w „pustynię Gobi”, gdyż każde 
koszenie trawy wzmacnia jej system 
korzenny, a nie osłabia go!

Także poruszona kwestia piaskow-
nicy nie jest zgodna z prawdą, gdyż 
każdorazowo w okresie wiosen-
nym piasek jest wymieniany w ce-
lu umożliwienia korzystania z niego 
dzieciom.

Od redakcji: 
Możemy Panią z pełnym przeko-

naniem zapewnić, że fantazji nam 
nie brakuje, jednak nie mamy zwy-
czaju fantazjować informując miesz-
kańców o tym, co dzieje się w Spół-
dzielni, mieście. Nie tylko my pisali-
śmy o orkanie Ksawery. Lokalne me-
dia m.in. Dziennik Zachodni, Radio 
Katowice na początku grudnia szero-
ko informowały o nadejściu orkanu, 
a później o szkodach, jakie wyrzą-
dził. Przed Ksawerym przestrzegał 
– informując, że dotrze w nasze re-
jony – Instytut Meteorologii i Gospo-
darki Wodnej. Ba, w związku z tymi, 
jak Pani napisała „zefirkami” zale-
cano nie wychodzenie z domów bez 
potrzeby także i u nas. Faktem jest, 
że szczęśliwie dla nas kulminacja 
żywiołu miała miejsce w innej czę-

ści Europy i dotkliwszy był na Po-
morzu. Słabnący, ale wciąż orkan 
Ksawery przeszedł, przesuwając się 
na południe kraju przez kolejne woje-
wództwa i wszędzie wyrządzał szko-
dy. Na Śląsku wiatr dochodził w pory-
wach do ponad 90 km/h i chociaż nie 
mógł się równać z tym szalejącym na 
wyspach, wiejącym gdzieś w Polsce 
to i tak silnym i niebezpiecznym. Te 
„zefirki” spowodowały, że w naszym 
województwie było około 400 inter-
wencji strażackich – kilkanaście osób 
zostało rannych np. w Bielsku powa-
lone drzewo raniło mężczyznę w sa-
mochodzie, 15 tys. osób pozostało 
bez prądu, były utrudnienia w komu-
nikacji, straty materialne. W powie-
cie cieszyńskim wiatr powalił drzewo 
i uszkodził gazociąg, który rozszczel-
nił się, w Katowicach zamknięto ulicę 
Matejki z obawy by wiatr nie zawa-
lił stojącej tam i niszczejącej kamieni-
cy. Z powodu tych „zefirków” odwoły-
wano imprezy plenerowe np. Jarmark 
na Nikiszowcu. Tenże wiatr zerwał 
cztery linie niskiego napięcia w woj. 
śląskim i linię trakcyjną w Zabrzu, 
co spowodowało utrudnienia w ru-
chu tramwajów. W Zabrzu, Gliwicach 
i Bytomiu mieszkańcy przez krótki 
czas nie mieli również wody itd., itp.

Szkody, jakie wyrządził wiatr w Sie-
mianowicach Śląskich na szczęście, 
i to nas powinno cieszyć, nie by-
ły zbyt wielkie, ale przecież o wielkich 
nie pisaliśmy. Nie dotyczyły też wyłącz-
nie zasobów spółdzielczych, ale całego 
miasta. O kilkunastu interwencjach mó-
wił cytowany w artykule starszy kapitan 
Marcin Wyrzykowski z Komendy Miej-
skiej PSP w Siemianowicach Śląskich.

Przyznajemy, że jesteśmy zasko-
czeni tym, iż temat mógł kogoś „powa-
lić na kolana ze śmiechu”, ale z drugiej 
strony ludzie cieszą się z różnych po-
wodów. Nie brakuje też takich, którzy 
potrafią śmiać się z czyjegoś nieszczę-
ścia, zmartwienia. Ot, życie.

Wanda M. – odpowiedzi 
na łamach nie będzie

Ponownie na redakcyjny dyżur za-
telefonowała p. Wanda M. Tym ra-
zem poinformowała nas, że jej sprawa 
– wycięcie drzew – została pozytywnie 
rozwiązana i rezygnuje z odpowiedzi 
na łamach „MS”.

ciąg dalszy ze str. 32

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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Nie bądź obojętny!  Nie bądź obojętny!  Nie bądź obojętny

W i d z i s z  b e z d o m n e g o  d z w o ń  b e z p ł a t n i e  n a : 
 8 0 0  1 0 0  0 2 2

Z policyjnych  statystyk  wynika,  że  z powodu 
wychłodzenia  średnio  rocznie  umiera  około  190  osób. 
Od początku bieżącego roku zamarzły już 34 osoby. Do 
końca zimy jeszcze daleko, przed nami luty i dlatego też 
nie należy być obojętnym.

Zima to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych. 
Jeżeli chcemy komuś takiemu pomóc w zapewnieniu no-
clegu, wyżywienia, to pamiętajmy, że od 1 listopada do 
31 marca działa całodobowy, bezpłatny numer dla osób 
potrzebujących zapewnienia schronienia: 800  100  022. 
Telefonować nieodpłatnie można nań zarówno z telefonów 
z stacjonarnych jak i komórkowych:

Pomocy  dla  bezdomnych  możemy  też  szukać 
telefonując pod numery:

- 997 – Policja,

- 986 – Straż Miejska,

- 112 – Służby Ratownicze

Niezależnie też zwracajmy uwagę na przypadkowo napot-
kane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. 
Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących bądź zbyt le-
kko ubranych w stosunku do panujących warunków atmos-
ferycznych mróz, śnieżyca.

Zwracajmy szczególną uwagę głównie na dzieci i osoby 
starsze.

O każdej niepokojącej sytuacji najlepiej natychmiast infor-
mujmy służby ratownicze. Od naszej wrażliwości i chęci nie-
sienia pomocy może zależeć czyjeś życie.

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Trudności mobilizują 
Cię do działania. Pra-
cujesz wtedy więcej, 
często ponad miarę 

i starasz się, jak najszybciej wyjść z kło-
potów. Jeśli Ci się nie udaje, szukasz innej 
dziedziny, w której byłbyś skuteczniejszy. 
Zazwyczaj udaje Ci się wyjść z opresji.

Byk działa ostroż-
nie i starannie, za-
stanawia się nad 
swymi zamiarami. 

Sukcesy osiąga powoli, ale zazwyczaj 
są one trwałe. Trudności zwalcza tak, 
aby szybko pozbyć się tego, co mu 
sprawia kłopot. Chętnie korzysta też 
z rady, czy pomocy przyjaciół.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
często znajdują się 
w opresjach, co wy-

nika z ich niekonsekwentnego postę-
powania. Oczywiście nie zdają sobie 
z tego sprawy i winę za sytuację przy-
pisują innym. Zawsze jednak znajdzie 
się ktoś, który im pomoże.

Rak rzadko wpa-
da w poważne kłopo-
ty, jest bowiem z na-
tury ostrożny i nie po-

dejmuje lekkomyślnych działań, których 
potem by żałował. Jeśli już zdarzy mu 
się coś przykrego, to stara się zmienić 
sytuację, zazwyczaj z dobrym skutkiem.

Lew żyje szybko, 
wszystkie swoje posu-
nięcia planuje wcze-
śniej, starając się 

uprzedzić sytuację. Ponieważ jest to-
warzyski, sympatyczny, chętnie poma-
gający ludziom, ma wielu przyjaciół, na 
których może liczyć w potrzebie, a i on 
umie się zrewanżować.

Ludzie, którzy uro-
dzili się pod tym zna-
kiem są zazwyczaj 
bardzo ostrożni i nie 

podejmują działań, które mogą dopro-
wadzić do kłopotów. Jeśli już się coś 
takiego zdarzy, szybko likwidują kło-
potliwą sytuację.

Wagi lubią żyć na 
szerokiej stopie, wy-
dają często więcej 
pieniędzy niż mają, 

z czego wynikają ich kłopoty. Próbują 
likwidować je przy pomocy pożyczek, 
co zazwyczaj nie przynosi pozytyw-
nych skutków.

Jeśli urodziłeś się pod 
tym znakiem, jesteś 
człowiekiem bardzo 
pracowitym, co przyno-
si rezultaty. Masz więc 

więcej sukcesów, niż kłopotów, pod wa-
runkiem, że nie zrazisz do siebie ludzi, 
którzy mogą Ci być potrzebni. 

Pod tym znakiem 
rodzi się wielu ludzi 
sukcesu. Jest to wy-
nikiem nie tylko ich 

pracowitości, ale także umiejętnego 
unikania sytuacji, które mogą dopro-
wadzić do kłopotów. Bardziej od pie-
niędzy cenią sobie spokój.

Koziorożce lubią 
planować swoje po-
czynania dużo wcze-
śniej i z wielką skru-

pulatnością. Trudności likwidują od ra-
zu, tak, że rzadko przybierają one du-
że rozmiary. Są bardzo konsekwentni, 
co sprzyja ich sukcesom. 

Życie Ryb byłoby 
prostsze i mniej mia-
łyby problemów, gdy-
by potrafiły zmie-

nić swoje charaktery i byłyby bardziej 
konsekwentne w działaniu. Trudności 
wynikają głównie z tego, że podejmują 
zbyt wiele działań równocześnie.

Wodniki obojga 
płci, jeśli mają kło-
poty, to wynikają one 
głównie ze spraw 

sercowych. Są bardzo wymagający 
w doborze partnerów, a więc często 
spotyka ich rozczarowanie. Jednak 
w życiu dają sobie radę w kłopotach. 

Jak sobie radzisz 
w trudnych  
sytuacjach?

Przyjęło  się  w naszej  kuchni,  że 
naleśniki to danie serwowane na 

słodko z serem bądź z dżemem  lub 

marmoladą. Tymczasem ta szybka 
do przygotowania potrawa może 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. 
1 szklanki wody, słonina do smażenia. 

Wszystkie składniki zmiksować, uzu-
pełniając mlekiem lub mąką tak, by cia-
sto uzyskało konsystencję śmietany. 
Nalewać porcję łyżką wazową na roz-
grzaną, wysmarowaną patelnię. Sma-
żyć z obu stron cienkie naleśniki, prze-
kładać nadzieniem, zwijać w rulon lub 
składać w chusteczkę. Gotowe przekła-
dać na drugą patelnię lub do żaroodpor-
nego naczynia, trzymać w cieple aż do 
usmażenia pozostałych. Można je za-
piec w piekarniku, podawać z sosami, 
z ketchupem, z dodatkiem surówek...

Farsz:
Z jaj – 4-6 jajka ugotowane na twar-

do, kilka łyżeczek drobno posiekane-
go szczypiorku, zielonej cebulki, rze-
żuchy, pietruszki itp.,1 łyżka masła, 1,5 
łyżki mąki sól, pieprz do smaku, mle-
ko. Jajka drobno posiekać. Mąkę pod-
grzać na suchej patelni, dodać ma-
sło, a gdy się roztopi, stopniowo dole-
wać mleko, ciągle mieszając, aż do po-
wstania zawiesistego sosu. Po zdjęciu 
z ognia dodać jajka przyprawy zieleni-
nę, dokładnie wymieszać.

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

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 jabłek – 1/2 kg jabłek, 3 łyżki cu-
kru, 5 dag rodzynków, cynamon do 
smaku. Obrane ze skórki, potarte na 
tarce o dużych oczkach jabłka pod-
smażyć z cukrem, rodzynkami i cyna-
monem.

Naleśniki
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO:  3. Ptak łowny; 8. Octo-

wa do marynat; 9. Bytkowski prze-
znaczony do rewitalizacji; 10. Następ-
ny dzień; 11. Są nim Siemianowice 
Śląskie; 12. Bregović znany z estra-
dy; 13. Brynica w Siemianowicach 
Śląskich; 14. Małe dłuto; 16. Tyle, 
co kot napłakał; 19. Fochy, grymasy; 
20. Miara dla węgla; 21. Ludzkie mro-
wie; 22. Przewód wodny; 23. Uchwyt 
u drzwi; 28. Dychawica; 31. Pomiesz-
czenie; 32. Myśl ubrana w słowa; 
33. Gotowy wyrób; 34. Kawaleria; 
35. Najmniejszy z cyklopów; 36. Daw-
ny rewolwer; 37. Kwitnie raz w życiu. 

PIONOWO:  1. Od kur i krów; 
2. Fragment z Biblii; 3. Duża kału-
ża; 4. Miasto w Niemczech, partner 
Siemianowic Śląskich; 5. Oklepany 
zwrot; 6. Tnąca część noża; 7. Zalicz-
ka na poczet należności; 14. Energe-
tyczny od 1 stycznia 2014 roku, dla 
osób otrzymujących dodatek miesz-
kaniowy; 15. Madeja, nasza redaktor 
techniczna; 17. Coś dla biznesmena; 
18. Jedna z dzielnic Siemianowic Ślą-
skich; 24. Nicpoń, gałgan; 25. Migda-
ły po Śląsku; 26. Niejedna w parku; 
27. Sposobna chwila; 28. Domek na 
działce; 29. Wielki strach; 30. Obra-
za, zniewaga.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 20 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 20.  II.  2014  r. – na ad-
res SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 

z dopiskiem Redakcja  „Moja  Spół-
dzielnia”  –  Krzyżówka  nr  2/2014. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 1/2014 z hasłem – Jaki gospodarz 
taki  dom,  otrzymują: Ilona  BROL-
-MUSIOŁ, ul. Wł. Reymonta 10; Mo-
nika  RYSIOK, ul. Przyjaźni 46C; 
Marcin BRZOZOWSKI, ul. Wł. Rey-
monta 28. 

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

J K L
Roz pra wa w są dzie. Sąd py ta oskar-

żo ne go:
- Dla cze go strze la jąc do drze mią ce-

go straż ni ka, użył Pan pi sto le tu z tłu-
mi kiem? 

- Nie chcia łem go obu dzić, pro szę 
wy so kie go są du.

J K L

Nu rek pra cu je na dnie mo rza. Na gle 
w słu chaw kach sły szy po de ner wo wa-
ny głos ka pi ta na: 

- Na tych miast wra caj na po kład.
- A co się sta ło? 
- Sta tek to nie!

J K L
Kaziu wymień proszę cztery żywioły 

– poleca nauczyciel.
- Ogień, powietrze, ziemia i...
No, w czym myjesz ręce? – podpo-

wiada nauczyciel.
- Aha - mydło...

J K L

Żona do męża wracającego nad ra-
nem do domu:

- Nie masz nade mną litości. Całą 
noc oka nie zmrużyłam...

- Nie użalaj się nad sobą. Ja też całą 
noc nie spałem.

J K L
Rozprawa w sądzie.
- Czy to prawda, że oskarżony prze-

jechał kiedyś człowieka?
- Tak, Wysoki Sądzie.
- Czy był Pan za to ukarany?
- Jeszcze jak! Ożeniłem się z wdo-

wą po nim.
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ciąg dalszy ze str. 40
W pierwszej połowie stycznia, kiedy zasygnalizowano, iż po 

raz kolejny będą ferie w „Chemiku”, nie trzeba było długo cze-
kać, gdy listy zgłoszeniowe chętnych zapełniły się nazwiskami 
w całości a kolejne dzieci trzeba było wpisywać jako „rezerwo-
we”. Zresztą, wiele rodziców wie, z doświadczenia lat ubiegłych, 
kiedy jest ten odpowiedni moment, by zadzwonić do Domu Kul-
tury w sprawie ferii i letnich półkolonii również. Wypracowana 
przez kilkadziesiąt lat renoma robi swoje i obecnie, aby wpi-
sać dziecko na listę, trzeba być po prostu szybszym od innych.

Praktycznie w ciągu jednego, może dwóch dni na tygo-
dniowe turnusy tegorocznych ferii zapisanych zostało około 
75 dzieci w wieku 7-13 lat, z różnych dzielnic miasta.

Był to dobry prognostyk, ale i wyzwanie zarazem, bo aby 
nie zawieść wysokich – i nie ma się czemu dziwić - oczeki-
wań dzieci, trzeba było zbudować interesujący, urozmaicony 
program. Postawiono głównie na sprawdzone w ubiegłych 
latach rozrywki, dorzucając do tego kilka niespodzianek.

Jak było na feriach dzieci same najlepiej potrafią o tym 
opowiadać i oceniać krytycznym okiem jako główni ich bo-
haterowie i uczestnicy.

- Dla mnie z całego pobytu tutaj podobała się wycieczka 
do Wisły na skocznię narciarską. Mieliśmy szczęście... Aku-
rat był trening naszych skoczków narciarskich przed wyjaz-
dem na Olimpiadę w Soczi i mogłem zrobić im zdjęcia. Zła-
pałem Kamila Stocha. To było zdecydowanie najlepsze. Po-
dobał mi się również turniej piłkarzyków i występ tego pana, 
który robił różne sztuczki i akrobacje. To było super – wyli-
czał 9-letni Tomek Ficek z osiedla „Chemik”.

Na wycieczkę w Beskidy najmłodsi wybrali się już w trzeci 
dzień swojego pobytu na feriach. Mimo, że pogoda była ta-
ka sobie, nie zepsuło to klimatu eskapady. Był długi spacer, 
gry i zabawy na śniegu – na nartach, z kijami hokejowy-
mi i krążkiem. Najwięcej emocji dostarczyły mimo wszyst-
ko skoki... – To było dla nas super móc zobaczyć w Wiśle 
naszych. Widać, że próbowali nam udowodnić, że się na-
dają. To mi się podobało. Poza tą wycieczką lubię chodzić 
do Parku Tradycji. Na ekranie wyświetlają nam wtedy bajki. 
Oglądaliśmy „Mój brat niedźwiedź” a teraz poleci „Król Lew” 
– relacjonował tuż przed seansem 9-letni Kamil Urbaniak 
z osiedla „Węzłowiec”. Kino „Maks” w Parku Tradycji dzieci 
odwiedziły dwa razy.

9-letni Marcel  Kalinowski z osiedla „Węzłowiec” chwa-
lił sobie z kolei basen: - Wyjścia na basen – to  jest z tego 
wszystkiego najlepsze. Ja dopiero uczę się pływać w szko-
le, a tu mogłem sobie dodatkowo poćwiczyć. Podobały mi 
się również zabawy w Domu Kultury. Hula-hopy, piłkarzyki, 
ping-pong – wyliczał.

Zabaw w Domu Kultury „Chemik” było najwięcej. W dru-
gim tygodniu, przy współpracy z Ligą Obrony Kraju i Miej-
skim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, zor-
ganizowany został między innymi „Dzień Sportu i Rekre-
acji”. Były więc turnieje piłkarzyków i ping-ponga, konkuren-
cje sprawnościowe jak wyścig w workach, przeciąganie li-
ny chłopcy na dziewczyny, bieg z piłeczką ping-pongową, 

turniej skakanki, kręcenie kilkoma hula-hopami jednocze-
śnie czy wreszcie strzelanie z wiatrówki do tarczy. - Naj-
więcej  emocji  i...  hałasu  dostarczyły  zmagania  z przecią-
ganiem liny, co, o dziwo, wypadło na równo! Raz był remis 
i po jednym zwycięstwie każdej ze stron. Sporo zabawy by-
ło też w turnieju skakanek. Wielką frajdą było też strzelanie. 
W tym  wzięło  udział  35  dzieci – relacjonował nam Euge-
niusz Kurzeja z siemianowickiego LOK-u.

Jak już wspomniał wcześniej Tomek Ficek, Dom Kultu-
ry odwiedził pan, który robił różne sztuczki i akrobacje. An-
drzej  Sowiński na co dzień jest artystą cyrkowym i od 
pewnego czasu trenuje w dużej sali „Chemika”, przygoto-
wując się do sezonu. Dzieci na feriach uraczył niemal go-
dzinnym pokazem, bardzo entuzjastycznie przyjętym przez 
młodą publiczność. Była to jedna z pierwszych, specjalnie 
dla nich przygotowanych atrakcji – niespodzianek pobytu. 
– Program składał się z trzech części: akrobatyki, żonglerki 
z piłeczkami i maczugami oraz ekwilibrystyki – utrzymywa-
nia swojej równowagi, przy jednoczesnym utrzymaniu róż-
nych przedmiotów na sobie. My, artyści cyrkowi w zimie też 
nie próżnujemy. Musimy wciąż trenować, aby utrzymać po-
ziom i kondycję – komentował Andrzej Sowiński. Po wystę-
pie rozdał nawet parę autografów...

- Ten pan potrafi dużo. Stawał na głowie, żonglował. Było 
ciekawie  i śmiesznie – oceniała występ 10-letnia Martyna 
Siwczyk z osiedla „Chemik”, która na feriach w DK „Che-
mik” była już trzeci raz.

- Lubię chodzić do naszego prezydenta. Ostatnio jak byli-
śmy, pokazywał nam zdjęcie, kiedy uczył się jeszcze karate. 
Ma niebieski pas. Zwiedziliśmy w sumie cały Urząd Miasta. 
Byliśmy  na  sali,  gdzie  odbywają  się  ważne  spotkania.  Ta-
ki pan opowiadał nam coś, ale nie słuchałem, bardziej oglą-
dałem. Spodobały mi się szczególnie witraże, przedstawia-
jące herb Siemianowic Śląskich i coś jeszcze. Dobre też by-
ło, kiedy mogliśmy usiąść w fotelach w tej sali i mówić przez 
mikrofon – opowiadał 7-letni Mateusz Madej z osiedla „Che-
mik”. Poza wizytą w gmachu Urzędu Miasta, dzieci pokłoni-
ły się przy Grobie Nieznanego Żołnierza, tuż obok Ratusza.

Jeszcze tego samego dnia pojawiły się też w Muzeum Miej-
skim, gdzie zwiedziły tamtejszą ekspozycję i mogły dotknąć 
historii dosłownie – niektórych eksponatów. I tu o relację rów-
nież pokusił się Mateusz Madej: – W muzeum był pan, któ-
ry nas oprowadził. Pokazał jak wyglądała kiedyś kuchnia, sy-
pialnia. Jak było inaczej. Potem była taka wystawa wojenna, 
gdzie mogliśmy sobie niby-postrzelać z karabinu.

W ciągu tych kilkunastu dni, wśród innych atrakcji, jakie 
zaserwował najmłodszym Dom Kultury „Chemik” były mię-
dzy innymi: wycieczka autokarowa do Ustronia a tam Leśny 
Park Niespodzianek i spotkanie z przyrodą, ekspresowy 
kurs tańca ulicznego czy interaktywne spotkanie z Młodzie-
żowym Hufcem Pracy. Wszystko co dobre, zazwyczaj szyb-
ko się kończy. Tak właśnie zleciał pobyt na feriach z „Che-
mikiem”. Zwieńczeniem ich był – tradycyjnie i niezmiennie – 
bal maskowy. I już się co poniektórzy zapowiedzieli na let-
nie półkolonie... Rafał Grzywocz

Było fajnie ale... za krótko

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Było fajnie ale... za krótko

Występ artysty cyrkowego oglądano z podziwem

Artur Garbas odpowiadał na pytania w zaciszu muzeum

Biegi narciarskie – to była dopiero zabawa

Przed biegiem sprzęt trzeba dopasować

Szacunek bohaterom się należy
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Przekaż 1% podatku na Wojtusia

W formularzu PIT wpisz numer:

KRS 0000037904
W pozycji cel szczegółowy 1% wpisz:

19310: Krawczyk Wojciech Siemianowice

Prosimy
Pomóż! 

Wojtuś, chłopiec 
z autyzmem
walczy z chorobą…

DZIĘKUJEMY – Rodzice Wojtusia
s-jeden-pro-wojtek/2-14

Było fajnie ale... za krótko

Prawie dwa tygodnie, a każdy dzień zapełniony przeróżnymi atrakcjami. Podczas ferii zorganizowanych przez 
Dom Kultury „Chemik” chyba nie dało się nudzić, bo – najnormalniej w świecie – nie było na to czasu... 

 Ta grupa zainaugurowała tegoroczne ferie w „Chemiku”


