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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

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Gościniak,  
Adam Matusiewicz i Zbigniew Lekston.

Co słychać w osiedlach? - str. 14

A pieniądze  
idą w błoto

Czyrkać , 
c zykczy r ikać , 
ćw i r zyć  - str. 28

Remontując pomyśl o sąsiedzie - str. 18

Z Marszałkiem 
Województwa o Spółdzielni

- czytaj 
 str.  4

-  c z y t a j 
 s t r .   2

Dużo słońca
uśmiechu, zdrowia

i radości
wszystkim Paniom
w dniu Ich święta

życzą
Rada Nadzorcza,

Zarząd i Rady Osiedli SSM
oraz Redakcja „MS”
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A   p i e n i ą d z e   i d ą   w   b ł o t o
Ręce opadają, gdy skonfrontuje 

 się ponoszone ogromne nakła-
dy na termomodernizację, odnawia-
nie wejść do budynków, malowanie 
klatek schodowych z przykładami 
wandalizmu, jakie na łamach „MS” 
goszczą nieprzerwanie od kilkunastu 
lat. Potężna księga powstałaby, gdy-
by wszystkie zbędnie znisz-
czone przedmioty zapisać 
w zwartym dziele i na stro-
nach podać lokalizację zda-
rzenia i ponoszone koszty 
na usuwanie.

Byłoby to opasłe tomisko 
spokojnie liczące kilkaset stron, 
z których najbardziej porażają-
ca byłaby ostatnia, gdzie poda-
no by łączną kwotę nakładów, 
jakie ponieśliśmy w celu dopro-
wadzenia do ponownego użyt-
ku ścian, drzwi, elementów za-
bawowych, wind. Byłoby tego 
kilkaset tysięcy złotych... a mo-
że i więcej.

Jak jednak ma być inaczej, 
skoro kolejny raz pseudoki-
bice „Ruchu” Chorzów da-
li o sobie znać i popisa-
li się swą głupotą na ścia-
nach budynków osiedli „Tu-
wima” i „Węzłowiec” – patrz 
zdjęcia. Przypominamy im, że 
jeden z ich kolegów za po-
dobne bohomazy namalowa-
ne na osiedlu „Bańgów” zo-
stał skazany wyrokiem sądu 
na spłatę ponad 10 tysięcy 
złotych. Wystarczyło tylko, że 
znalazł się ktoś i przekazał policji infor-
mację o sprawcy. 

Jak ma być inaczej skoro na uwagę, 
że klatka schodowa w budynku ul. Woj-
ciecha Korfantego 14A, to nie palarnia 
- młodzież (7 osób) z Gimnazjum nr 3 na 
os. „Tuwima” zemściła się na drzwiach. 
Jakiś drab kopnął w szybki zespolone 
w drzwiach wejściowych z takim impe-

tem, że zostały wyrwane i kwatera prze-
leciała przez korytarz, by zatrzymać się 
przy drzwiach po przeciwnej stronie. 
Zbędnym jest dodanie, że szybki nada-
wały się wyłącznie do wymiany.

Te, jak i dziesiątki innych przykła-
dów, negatywnie odbijają się nie tyl-
ko na stanie naszych finansów, ale 

przede wszystkim na postrzeganiu 
przez innych naszego domu, osiedla, 
miasta. To smutny obraz naszej rze-
czywistości.

Nie raz pisaliśmy, że z kropli powsta-
je rzeka, by w końcu przeobrazić się 
w morze, ocean. Podobnie jest z na-
szymi pieniędzmi. Z groszy składają 
się złotówki by przekształcić się w set-

ki, tysiące, setki tysięcy. Szkoda tyl-
ko, że te tysiące złotych wyrzucane są 
bezpowrotnie na likwidację zbędnych 
zniszczeń.

Nic dziwnego, że gdy rozmawia się 
z ludźmi przyjeżdżającymi do nas 
w odwiedziny, to z jednej strony chwa-
lą odnowione elewacje i schludne klat-

ki schodowe i jednocześnie 
mówią, że u nich się tyle nie 
robi, a z drugiej zdegustowa-
ni zauważają: Czy wam nie 
przeszkadza, że macie ba-
zgroły na nowych elewacjach 
i mieszkacie w takim otocze-
niu? Czy nie żal Wam pienię-
dzy na likwidowanie idiotycz-
nych bohomazów, naprawia-
nie rzeczy, które mogłyby dłu-
go służyć, gdyby nie zajął się 
nimi jakiś osiłek?

Szkoda, że nie potrafimy 
też przyjąć do siebie, że po-
niszczone ściany, elemen-
ty wspólnego użytku obniża-
ją wartość naszego mieszka-
nia. Co z tego, że w naszym 
„M” mamy najwyższej klasy 
i gatunku kafelki, panele pod-
łogowe świadczące o dobrym 
smaku a często i o eksklu-
zywności, skoro za progiem 
rzeczywistość skrzeczy.

Piszący te słowa po raz nie-
wiadomo już który nie może 
zrozumieć: Jak to się dzieje, 
że nikt nic nie wie. Jak to się 
dzieje, że mamy wyłącznie 
roszczenia, a nie czujemy się 

zobowiązani do dbałości o to co na-
sze, co powstaje z naszych pieniędzy, 
by później także z naszych pieniędzy 
było niepotrzebnie naprawiane.

Mechanizm to faktycznie zastana-
wiający, bo wystarczyłoby, że np. 
przez kilka dni od kradzieży instalacji 
oświetleniowej, unieruchomienia windy 

ciąg dalszy na str.5
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę
oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Plan, 
ferie w „DK 
„Chemik”

21 lutego na drugim w tym roku po-
siedzeniu zebrała się Rada Nad-

zorcza Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Bez wątpienia najważniejszym punktem 
porządku obrad było przyjęcie wykonania 
Rzeczowego Planu Remontów Osiedli Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 
2010 rok – szczegółową realizację planu 
przedstawimy w „MS” 4/2011.

Materiał został dokładnie przeanalizowa-
ny w Komisjach Stałych RN, stąd w trak-
cie posiedzenia plenarnego, szefowie Komisji 
przedstawili wnioski o przyjęcie przedłożone-
go dokumentu. Dodajmy, że ocena wykona-
nia była bardzo pozytywna. Ustalono jednak, 
że zadania niezrealizowane w 2010 r. mają 
bezwzględne pierwszeństwo w tym roku.

Kolejnym zagadnieniem porządku dnia 
była ocena półkolonii prowadzonych przez 
Dom Kultury „Chemik” w ramach „Akcji Zi-
ma 2010 – 2011”

Rada wysłuchała wystąpienia Zbignie-
wa Krupskiego – dyrektora DK „Chemik” 
– wzbogaconego pokazem multimedialnym 
i dziękując szefowi DK pochlebnie odniosła 
się do przebiegu akcji – sprawozdanie czy-
taj str. 27

Ustalenie Harmonogramu udziału Człon-
ków Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rad 
Osiedli w marcu 2011 r., to kolejny punkt 
zrealizowany szybko w trakcie obrad.

Dłużnicy
Najdłużej zatrzymano się rozpatrując 

sprawy Członkowsko-Mieszkaniowe, a kon-
kretnie wnioski o wykluczenie z członko-
stwa Spółdzielni w związku z zadłużeniem.

Na posiedzenie zaproszono 7 osób w tym: 
po 1 z os. „Centrum” i „Węzłowiec”, - 2 z os. 
„Tuwima”, - 3 z os. „Bańgów”.

Łączna kwota zaległości zaproszonych 
wynosiła na dzień wysłania wezwań – 
45 tys. 993 zł. Jednak przed posiedzeniem 
dokonano wpłat w wysokości 3.421 zł – je-
den dłużnik uregulował blisko 90% swej na-
leżności, kilku wpłaciło kwoty „symboliczne” 
w odniesieniu do całości swego długu.

Z ogólnej ilości zaproszonych Członków 
przybyło czterech. Rada wysłuchała ich 
i w 2 przypadkach podjęła uchwały o wyklu-
czeniu, a w 2 przyjęła zobowiązania spłat 
z określeniem terminu. Niejako automatycz-
nie – po zapoznaniu się jednak z dokumen-
tami – RN podjęła uchwały o wykluczeniu 
w stosunku do nieprzybyłych 3 osób.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący RN SSM.                pes
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np. przy ul. Wyzwolenia 6A, 6B, gdzie 
uszkodzono 20 sztuk klamek... nie by-
łoby światła, winda stałaby nieczynna 
a już pod niebo

leciałyby pomstowania:
Co oni tam robią? Co oni sobie nie 

myślą. Brak światła, to… zagrożenie 
dla naszego bezpieczeństwa, to skan-
dal. Nie mamy windy jak mamy do-
stasć sie na któreś piętro – tu miesz-
kają osoby starsze matki z dziećmi...

Z tymi głosami współbrzmią – to już 
inna tonacja – żądania, roszczenia 
szukania kolejnych oszczędności, bo 
to my płacimy za prąd, a wy nam tyl-
ko serwujecie podwyżki. Wy tam nic 
nie robicie… a my mamy tylko pła-
cić, płacić. A przecież montaż czujni-
ków ruchowych pozwala zdecydowa-
nie ograniczyć zużycie energii elek-
trycznej, zmniejszyć płatność lub, jak 
kto woli, na utrzymać stawki przez 
dłuższy czas bez zmian.

Jeżeli dołożymy do tego setki idio-
tycznych napisów zdobiących ściany 
domów, pojawiających się na odno-
wionych klatkach schodowych czy ty-
siące innych zniszczeń to kwoty strat 
rosną w setki tysięcy: Czy stać nas 
na to?

Oczywiście mamy wybór, albo zde-
cydowanie przeciwstawiamy się tym 
praktykom albo, jeżeli chcemy miesz-
kać w przyzwoitych warunkach, się-
gamy głęboko do kieszeni, by znaleźć 
pieniądze na odnawianie ścian, napra-

wianie innych zniszczeń. Możemy też 
pozostać nadal biernymi obserwatora-
mi i patrzeć jak nasze domy zamienia-
ją się w slumsy. 

Może czas najwyższy zrozumieć, 
że bez naszej mieszkańców pomocy, 
przeciwdziałanie dewastacjom przy-
pomina walkę z wiatrakami.

Liczenie na służby porządkowe
należy odłożyć do sfery pobożnych 

życzeń, bo nie ma w mieście tylu po-
licjantów, strażników, by mogli być 
obecni wszędzie i to o każdej porze 
dnia i nocy.

Kiedy wreszcie powiemy dość 
i wspólnie przeciwstawimy się gar-
stce łobuzów? Kiedy?

A na osiedlach zanotowano:
„CENTRUM”

- ul. Komuny Paryskiej 5 – od VII 
do X piętra pomalowano ściany i drzwi 
lokatorów. Skradziono węże z hydran-
tów.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 55, 

55A –graffiti na garażach.
„MICHAŁKOWICE”

- ul. Wyzwolenia 6A, 6B – uszko-
dzono 20 sztuk klamek z drzwi przy-
stankowych dźwigów osobowych;

- ul. Wyzwolenia 6A, B; 8C; 10A, B 
– zdewastowano domofony. 

„MŁODYCH”
- Aleja Młodych 3 – urwano skrzyn-

kę na reklamy;

- Aleja Młodych 7 – ukradziono 
dwie listewki z szybek drzwi wejścio-
wych;

- ul. Bohaterów Westerplatte 8 
– wybito szybę w drzwiach wejścio-
wych a na parterze stłuczono szybkę 
w drzwiach z windy.

im. Juliana TUWIMA
- ul. Wojciecha Korfantego 1A 

– w nowym oknie pomiędzy 1 a 2 pię-
trem na klatce schodowej urwano 
klamkę;

- ul. W. Korfantego 1A, 2B, 3B – po-
pisano drzwi wejściowe;

- ul. W. Korfantego 2A – popisano 
kafelki przed wejściem do budynku;

- ul. W. Korfantego 3A – wykona-
no „graffiti” na ścianach od parteru do 
1. piętra; 

- ul. W. Korfantego 3 – obsmarowa-
no elewację od strony wejścia;

- ul. W. Korfantego 14A – gimnazja-
liści z Gimnazjum nr 3, w zemście za 
zwrócenie uwagi o nie paleniu papie-
rosów w klatce schodowej wybili szy-
bę w drzwiach wejściowych do bu-
dynku. 

- ul. Hermana Wróbla 6A – urwano 
klamkę w drzwiach do zsypu;

- ul. H. Wróbla 8B – podpalono piw-
nicę.

„Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 11D – pseu-

dokibice KS „Ruch” Chorzów da-
li o sobie znać i upstrzyli ściany swą 
głupotą.

 pes

Z Marszałkiem Województwa o Spółdzielni

Osiedlowe losowania
W osiedlach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

dokonano wewnętrznego losowania finalistów Wielkiego 
Konkursu SSM przeprowadzanego wśród spółdzielców nie-
posiadających na koniec 2010 r. najmniejszej zaległości 
w opłatach wobec Spółdzielni.

W efekcie wyłoniono dwadzieścia jeden osób, spośród 
których siedem – zawiadomienia zostaną dostarczone in-
dywidualnie – uczestniczyć będzie w finale finałów, ja-
ki w marcu przeprowadzony zostanie w siedzibie Zarządu. 
Czternastu pozostałych mieszkańców – po dwóch z osiedla 
– otrzymuje zwolnienie z opłaty eksploatacyjnej. Wyniki fi-
nału, wraz z pełną listą laureatów, podamy w „MS” 4/2011

8 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego spotkali się roboczo Adam Matusiewicz 

– marszałek województwa, Andrzej Gościniak – wice-
przewodniczący Sejmiku Śląskiego i Zbigniew Lekston 
– prezes Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej – patrz foto str. 1.

Podczas spotkania rozmawiano o działalności SSM i pro-
blematyce spółdzielczej, a szczególnie o wdrażanym aktu-

alnie systemie monitorowania osiedli oraz prowadzonej od 
lat termomodernizacji zasobów. Poruszono także kwestie 
i możliwości współdziałania w kilku obszarach. W trakcie 
rozmowy Adam Matusiewicz podkreślał, że sprawy Spół-
dzielni, jak i Siemianowic Śląskich nie są mu obce, gdyż 
jest mieszkańcem Siemianowic i podejmowane działania w 
SSM obserwuje na bieżąco a jeżeli zezwolą na to prawne 
zapisy to jest rzecznikiem takiej współpracy. pes

22. 02. br. z udziałem jednej z mieszkanek os. „Tuwima” 
odbyło się losowanie finalistów Wielkiego Konkursu. 
Całość nadzoruje Ryszard Osyra - Członek RN SSM.

ciąg dalszy ze str. 2 A pieniądze…
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Termin Budynek, adres

16. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 46A, B; 
 Marii Dąbrowskiej 1;  

Obrońców Warszawy 1;  
Alfonsa Zgrzebnioka 25

17. 05.
wtorek

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

Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29, 31, 33

18. 05.
środa

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

Alfonsa Zgrzebnioka  35, 37, 39

19. 05.
czwartek

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

Alfonsa Zgrzebnioka 41, 43, 45

20. 05.
piątek

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

21. 05.
sobota

Alfonsa Zgrzebnioka 52A, B; 38A

Termin Budynek, adres

23. 05.
poniedziałek

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

24. 05.
wtorek

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

25. 05.
środa

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

26. 05.
czwartek

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

27. 05.
piątek

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

28. 05.
sobota

Wojciecha Korfantego 10A-C

30. 05.
poniedziałek

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

Wojciecha Korfantego 16A, B

dodatek miesZkaniowy

prZysługuje:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

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

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

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

- najemcy oraz podnajemcy lokali 
mieszkalnych,

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

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

- inne osoby mające tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalnego 

i ponoszące wydatki związane z jego 
zajmowaniem.

Świadczenie mogą otrzymać oso-
by, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury  
(od 1. 03. 2010 r. – 706,29 zł) i wynosi:

- 1236,00 zł w gosp. jednoosobowym,
- 882,86 zł w gosp. wieloosobowym, 

tj. 125% kwoty najniższej emerytury
Dochód będący podstawą do przy-

znania dodatku mieszkaniowego 
oblicza się z ostatnich 3 miesięcy 
sprzed daty złożenia wniosku.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię wynoszącą:

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

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

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

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

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych

UM ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Tam składamy wypełnione wnioski. pes

Skorzystaj 
z pomocy!
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Rafał Grzywocz: jak podsumował-
by pan rok 2010, jeśli chodZi o beZ-
piecZeństwo w mieście? jak ubiegły 
rok wypada w porównaniu Z latami 
ubiegłymi?

Cezary GARCZARCZYK: W ubie-
głym roku priorytetem było dla nas 
siedem podstawowych kategorii prze-
stępstw – kradzież cudzej rzeczy, 
kradzież z włamaniem, kradzież sa-
mochodu, rozboje, bójki i pobicia, 
działania w wyniku ustawy o narko-
manii oraz uszczerbek na zdrowiu. 
To kategorie, które są społecznie naj-
bardziej dokuczliwe i jest ich na ogół 
najwięcej. Analizuje się je pod kątem 
dynamiki, czyli ilości ich popełnienia 
oraz wykrywalności. Przeglądając sta-
tystyki popełnianych przestępstw, na 
tle innych miast, Siemianowice Ślą-
skie, mogę to stwierdzić z całą sta-
nowczością i odpowiedzialnością, 
są naprawdę bezpiecznym miastem. 
W porównaniu z 2009 rokiem, prze-
stępczość w naszym mieście utrzy-
muje się mniej więcej na podobnym 
poziomie. Co nas jednak satysfakcjo-
nuje to fakt, że z roku na rok wzra-
sta ich wykrywalność – w 2010 było 
to 30,8 %. To jest o 2 procent więcej, 
niż w 2009 roku. 

- w której, spośród wymienionych 
kategorii wykrywalność okaZała się 
w 2010 roku najwyżsZa?

- Była to narkomania, gdzie poziom 
wykrywalności wyniósł 100%. Ogó-
łem ujęto 49 sprawców, w tym 6 nie-
letnich. Trzynastu spośród nich zosta-
ło tymczasowo aresztowanych.

- co wpływa na wZrost wykrywalno-
ści prZestępstw w mieście?

- Jak wiadomo, staramy się dzia-
łać w ramach posiadanych środków. 
Istotną rolę w budowaniu bezpieczeń-
stwa w mieście odgrywają władze te-
go miasta, które udzielają nam wspar-
cia finansowego. Największa część 

dodatkowych funduszy w 2010 roku 
przeznaczonych zostało na ponadnor-
matywne umundurowane patrole pie-
sze. Siemianowiccy policjanci patro-
lując teren w czasie wolnym od służ-
by, przechodzili łącznie 4488 godzin. 
Sądzę, że to także wpłynęło na do-
bre wyniki pracy naszych służb. Kolej-
ną część z tych dodatkowych pienię-
dzy, przeznaczonych zostało na na-
grody jako systemu motywacji dla naj-
lepszych policjantów, a także wyposa-
żenie i łączność.

Komenda Miejska Policji w Siemia-
nowicach Śląskich realizowała ponad-
to szereg programów celem, których 
była poprawa bezpieczeństwa w re-
jonie swego działania i minimalizacja 
różnych przejawów patologii w mie-
ście. Wśród nich są między innymi:

- rządowy program „Razem bez-
pieczniej”,

- „Krajowy Program Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie”,

- „Bezpieczna droga do szkoły”,
- „Bezpieczne wakacje”
 czy program „Profilaktyka a Teatr” 

realizowany wspólnie z I LO im. Jana 
Śniadeckiego. 

- ZatrZymałbym się jesZcZe na chwi-
lę na dodatkowych patrolach w osie-
dlach, w mieście. wciąż pojawiają się 
opinie, że tych patroli jest Zbyt mało…

- Oczywiście nie jesteśmy w sta-
nie być jednocześnie wszędzie i za-
pobiec wszystkim przestępstwom. 
Niemniej jednak, staramy się, w mia-
rę posiadanych środków własnych 
i dodatkowych, dbać o należyty po-
rządek w mieście. Podzielam opi-
nię mieszkańców, że tych patroli jest 
wciąż mało.

- w każdym numerZe „mojej spół-
dZielni” informujemy miesZkańców 
o kolejnych dewastacjach. okaZuje 
się dość cZęsto, że do nisZcZenia mie-
nia dochodZi w „biały dZień”, w środ-

ku osiedla i jest wręcZ nieprawdopo-
dobne, aby nikt tego ZdarZenia nie wi-
dZiał. jak można prZekonać ludZi bę-
dących świadkami, by nie bali się wy-
kręcić stosownego numeru? 

- Bez współpracy ze społeczeń-
stwem, my niejednokrotnie nie je-
steśmy w stanie nic zrobić. Musi być 
świadek zdarzenia, którego zezna-
nie będzie podstawą do postawienia 
zarzutów osobie, która dopuściła się 
złamania prawa. Moim zdaniem musi 
wytworzyć się w społeczeństwie po-
czucie obywatelskości podobne do 
tego, jakie dostrzega się w krajach 
zachodnich.

Zdaję sobie sprawę, że w Pol-
sce jest to trudne, ponieważ istnie-
je w świadomości rodaków spuścizna 
po poprzednim systemie – jeśli ktoś 
poskarży się policji, to jest od razu 
kapusiem czy donosicielem.

- we wrZeśniu ubiegłego roku pra-
wo o ruchu drogowym wkrocZyło na 
osiedla...

- Zgadza się. Nie są to może jakieś 
radykalne zmiany, ale zmiany, jakie 
dały nam większy wachlarz możliwo-
ści do ukarania sprawców dopusz-
czających się wykroczeń na osiedlo-
wych drogach, terenach. Tak na przy-
kład w przypadku blokowania miejsc 
dla niepełnosprawnych przez nie-
oznakowane (nieuprawnione) sa-
mochody, ich kierowcy mogą zostać 
ukarani mandatem w wysokości na-
wet 500 złotych. Wcześniej właściwie 
nie mogliśmy nic zrobić, bo w przepi-
sach nie było to jasno sprecyzowane.

Czas pokaże, czy wprowadzone 
zmiany przyniosą pożądane efekty, 
czyli przestrzeganie kodeksowych za-
pisów obowiązujących na osiedlach. 

- dZiękuję Za roZmowę.
O wszystkich zmianach w przepisach obo-

wiązujących na osiedlach pisaliśmy w „MS” 

10/2010 – przyp. red.

Współpraca 
z mieszkańcami 

podstawą…
- o bezpieczeństwie w naszym mieście  

rozmawiamy z Cezarym Garczarczykiem, 
komendantem Komendy Miejskiej Policji  

w Siemianowicach Śląskich.
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Podczas zajęć i na przerwie.

Spora część Siemianowiczan – ab-
solwentów szkół gimnazjalnych 
– obiera drogę dalszej edukacji poza 
naszym miastem, najczęściej w Ka-
towicach czy Chorzowie. Aby zatrzy-
mać młodych, zdolnych mieszkańców 
Siemianowic Śląskich i zachęcić ich 
do nauki w mieście, szkoły muszą po-
siadać coraz bogatszą dla nich ofertę. 

Z pomysłem jak to zrobić już wychodzi 
Zespół Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących „Meritum”. W no-
wym roku szkolnym 2011/2012, szko-
ła proponuje innowacyjny program 
stypendialny dla najlepszych uczniów.

Jak wyjaśnia Stefan Kowalczyk, 
dyrektor ZSTiO: - Program Stypendial-
ny dla najlepszych uczniów Meritum, 
to inicjatywa Rady Rodziców. Będzie 
on opierał się w całości na funduszach 
przez Radę Rodziców gromadzonych, 
ale co ważne, nie na funduszach 
wpłacanych przez rodziców, lecz tyl-
ko tych, które wpłacą sponsorzy i ab-
solwenci szkoły, którym się powiodło 
i są dobrze sytuowani. To będzie ich 
konkretny wkład w rozwój „Meritum”, 
szkoły, której wiele zawdzięczają.

Stypendium przyznawane będzie 
każdorazowo na pięć miesięcy w ter-
minach: wrzesień-styczeń oraz luty-
-czerwiec za wyniki uzyskane w okre-
sie poprzednim. Będzie mógł je otrzy-
mać uczeń, który uzyskał:

 • średnią ocen 5,0 z przedmiotów 
obowiązkowych z wyjątkiem oceny 
z praktyki zawodowej,

 • ocenę wzorową z zachowania.
Z wnioskiem do Zarządu Rady Ro-

dziców o przyznanie stypendium na-

ukowego zwraca się wychowawca kla-
sy, do której uczeń uczęszcza. O kwa-
lifikacji stypendystów decydować bę-
dzie Komisja Stypendialna złożona 
z trzech przedstawicieli Rady Rodzi-
ców z przewodniczącym Waldema-
rem Lichosikiem na czele oraz stałe-
go przedstawiciela Rady Pedagogicz-
nej p. Mirosławy Missali. Należy pod-

kreślić, że uczniowie klas pierwszych, 
stypendium będą mogli otrzymać do-
piero od drugiego okresu nauki, nato-
miast klas maturalnych tylko za pierw-
szy okres ostatniej klasy.

- Liczę na młodzież gimnazjalną, 
która rozważy pomysł pozostania 
i uczenia się w mieście. Sądzę, że 
program stypendialny, który urucha-
miamy, wpłynie korzystnie na uczniów 
i sprawi, iż jeszcze bardziej będzie im 
zależeć na jak najlepszych wynikach 
w nauce. Chciałbym, żeby programy 
stypendialne obejmowały jak najwięk-
szą ilość uczniów. Nie będzie jednak 
możliwości otrzymywania dwóch sty-
pendiów jednocześnie, czyli nasze-
go stypendium naukowego dla naj-
lepszych uczniów „Meritum” i np. sty-
pendium przyznawanego przez Pre-
zesa Rady Ministrów – mówi Stefan 
Kowalczyk.

Stypendium naukowe dla najlep-
szych uczniów „Meritum”, to nie pierw-
szy autorski program placówki. Reali-
zowane są, i to z niemałym zaintere-
sowaniem ze strony młodzieży, takie 
między innymi projekty jak: Program 
kulturalno-edukacyjny „Cafe Meritum”, 
program z zakresu orientacji zawodo-
wej i planowanie kariery: Czy masz 

już swój życiowy biznes plan?, pro-
gram ekologiczny: W przyjaźni z na-
turą – w zgodzie z samym sobą czy 
program informatyczno – dziennikar-
ski Aktywna klasa. Oprócz tego, szko-
ła podjęła też innowacje pedagogicz-
ne dotyczące wychowania fizyczne-
go i języków obcych – nauczanie dru-
giego języka obcego w grupach mię-
dzyoddziałowych z uwzględnieniem 
podziału na poziomy zaawansowania 
oraz Szkolną Ligę Sportową, jako for-
mę realizacji trzeciej obowiązkowej go-
dziny WF-u w systemie fakultatywnym, 
a także innowację związaną z adapta-

cją uczniów przyjętych do klas pierw-
szych: Nowa szkoła, nowe możliwo-
ści. ZSTiO „Meritum” wspomaga rów-
nież uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, poprzez realizację m.in. 
programu Szkoła bez korepetycji i pro-
wadzeniu zajęć dla najzdolniejszych 
w „Klubie Młodego Olimpijczyka”.

Ważnym elementem w ofercie szko-
ły jest współpraca z zagranicą. Od 
wielu lat prowadzona jest wymiana 
uczniów z Kisfaludy Karoly w Moha-
czu na Węgrzech, a także organizo-
wane są warsztaty językowe w An-
glii i Hiszpanii. „Meritum” współpra-
cuje też z Zespołem Szkół „Tajamar” 
w Madrycie. 

Dla młodzieży kończącej edukację 
w gimnazjum pozostało jeszcze tylko 
kilka miesięcy na przemyślenie i pod-
jęcie właściwej decyzji.

Mam nadzieję – mówi dyrektor Ste-
fan Kowalczyk, że program stypen-
dialny w „Meritum” będzie miał wpływ 
na decyzję absolwentów gimnazjów 
o kontynuowaniu dalszej nauki w Sie-
mianowicach Śląskich i być może wła-
śnie w ZSTiO „Meritum” oraz utrzyma-
nie wysokiego poziomu naszej szkoły, 
a na tym mogą zyskać sami uczniowie.

Rafał Grzywocz

„Meritum” – wybrać najlepszą z możliwych dróg

Jedną z najważniejszych decyzji, jaką musi podjąć w swoim życiu młody 
człowiek, jest wybór odpowiedniej dla siebie szkoły. Placówki, która za-

pewni mu możliwość kształcenia się na wybranym kierunku, zdobycie wie-
dzy na wysokim poziomie, a przy tym pomoże w ukształtowaniu osobowo-
ści, aspiracji i zainteresowań, jak również w znalezieniu własnego miejsca 
w społeczeństwie.
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Leon Kruczkowski przyszedł na 
świat 28 czerwca 1900 roku w Kra-
kowie. W mieście ożywionego na ten 
czas ruchu umysłowego i artystycz-
nego. W ośrodku nauki, sztuki i lite-
ratury, stolicy konserwatyzmu i za-
razem skupiska ruchów ludowych 
i socjalistycznych. Do Krakowa ścią-
gali pisarze, artyści oraz działacze 
z wszystkich zaborów. W takim kli-
macie nasz bohater dorastał. Waż-
ną rolę w życiu Leona odegrał jego 
ojciec Łukasz, introligator, rzemieśl-
nik-artysta, długoletni członek chó-
ru przy kościele Mariackim. W swo-
jej pracowni miał możliwość spoty-
kania się z ciekawymi ludźmi – ar-
tystami i pisarzami – często w obec-
ności dzieci. Tu pewno znajdował 
młody Kruczkowski pierwsze inspi-
racje twórcze.

Studia, co może wydać się dziw-
ne spoglądając na wyraźnie hu-
manistyczne zainteresowania bo-
hatera, podjął w Państwowej Wyż-
szej Szkole Przemysłowej w Kra-
kowie, na Wydziale Chemii. Zaraz 
po nich ochotniczo wstąpił do Woj-
ska Polskiego. Jego oddział stacjo-
nował w Warszawie. Tam udawa-
ło mu się niekiedy opuszczać ko-
szary „i – z braku pieniędzy – zza 
szyby kawiarni przy Nowym Świe-
cie podsłuchiwać żarliwe wieczory 
literackie grupy Skamander” (Ska-
mander – grupa poetycka, założo-
na w 1918 roku przez Juliana Tu-
wima, Antoniego Słonimskiego, 
Jarosława Iwaszkiewicza, Kazi-
mierza Wierzyńskiego oraz Jana 
Lechonia – red.) .

Był rok 1918. Wtedy też udaje 
się mu zadebiutować. Krakowski ty-
godnik „Satyr” publikuje jego hu-

moreskę pt. „Niebezpieczna zabawa”. 
W kolejnych latach coraz więcej owo-
ców jego pracy trafia na łamy róż-

nych krakowskich czasopism literac-
kich. Lata dwudzieste XX wieku, to 
okres dla Kruczkowskiego wyraźne-
go dojrzewania ideowego i artystycz-
nego. Jego wzorem w tym czasie był 
Stefan Żeromski, a utwory, które wy-
szły spod pióra Mistrza, wpływają na 
proces wewnętrznego rozwoju Leona. 
Pisze wiersze,  krótkie opowiadania, 
recenzje. 

W 1925 roku Kruczkowski poślu-
bia Jadwigę Janowską. Rok póź-
niej opuszczają Kraków, osiedlając 
się w Zagłębiu Dąbrowskim. Pobyt 
ten na Leona wpływa w sposób zna-
czący. To tu właśnie ukształtują się 
w nim trwałe podstawy światopoglą-
du socjalistycznego. Po raz pierw-
szy styka się z tak różnymi proble-
mami społecznymi – bezrobociem, 
niedożywionymi dziećmi czy biedo-
tą. Wpływa to oczywiście na treść 
jego twórczości. Podejmuje między 
innymi refleksje na temat realiów 
życia w Zagłębiu, poszukuje praw-
dy o świecie. W tym czasie wykłada 
też chemię w Szkole Rzemieślniczo-
-Przemysłowej w Maczkach.

Tak naprawdę dopiero lata trzy-
dzieste przynoszą Kruczkowskie-
mu uznanie i rozgłos. Nasz boha-
ter zaczyna na dobre zajmować się 
prozą. Tworzy kolejno jedne z naj-
większych, jak się później okazało 
swych dzieł: „Kordian i cham”, „Si-
dła” oraz „Pawie pióra”.

Twórczość literacka Leona Krucz-
kowskiego ulega zahamowaniu, 
gdy w 1939 roku wybucha II woj-
na światowa, a on sam zostaje po-
wołany do wojska. Bierze aktywny 
udział w kampanii wrześniowej, słu-
żąc w krakowskim batalionie 12 puł-
ku piechoty. W połowie września pi-
sarz trafia do obozów jenieckich – 
najpierw Gross-Born, a potem Arn-
swale, gdzie spędza właściwie ca-
łą okupację. Co warte odnotowania, 
w czasie niewoli, współtworzy obo-
zowy teatr. 

Leon Kruczkowski – pisarz i działacz

Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zro-

zumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza pro-
blemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto jest 
patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przypadkach 
odpowiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest także wie-
le ulic, o których nazewnictwie nie potrafilibyśmy powiedzieć 
nic. Wystarczy wykonać małą sondę i popytać wśród znajo-
mych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... już byłby problem, 
bo na co dzień posiłkujemy się wersją skróconą do nazwi-

ska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy pełnej 
nazwy. Do naszych dokumentów nazwy ulic też nie są wpi-
sywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy człowiek ma 
imię i każdy tym imieniem się posługuje. „MS” od dobrych 
kilkudziesięciu miesięcy publikuje pełne nazwy ulic – niewie-
le tytułów tak czyni. Teraz postanowiliśmy przypomnieć, co 
za postacie, jakie zdarzenia historyczne dały nazwę naszym 
ulicom. Niekiedy będziemy mocno zmuszeni do ogranicze-
nia publikacji, bo materiałów będzie aż nadto. Innym razem, 
przeciwnie, usilnie szukać będziemy informacji. 

Leon Kruczkowski należał niewątpliwie do czołówki literatów okresu mię-
dzywojennego i Polski Ludowej. Miał znaczny udział w kształtowaniu 

się ówczesnej kultury, a za dowód tego można uznać fakt, że aż trzy jego 
książki – „Kordian i cham”, „Niemcy” oraz „Pierwszy dzień wolności”, we-
szły do kanonu lektur szkolnych w czasach PRL. Co więcej, przełożono je 
na wiele języków, a sam dramat „Niemcy”, wystawiano na scenach Berlina, 
Wiednia, Paryża, Rzymu, Londynu, Helsinek i innych miast Europy.

ciąg dalszy na str. 10…i „Jego” ulica w Michałkowicach.

Leon Kruczkowski…
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Uczniowie pod opieką pani Heleny 
Kruszeckiej, zdobywają tam cenne 
doświadczenie zawodowe w dziesię-
ciu hotelach o wysokim standardzie.

W czasie 28-dniowej praktyki mło-
dzież przede wszystkim zdobywa 
wiedzę i doświadczenie w dziedzi-
nach usług hotelarskich i gastrono-
micznych oraz zapoznaje się z nowo-
czesnymi technologiami stosowanymi 
w branży hotelarsko-gastronomicznej 
w Unii Europejskiej. Miesięczna prak-
tyka w Oberstaufen to doskonała oka-

zja do doskonalenia języków obcych, 
a przede wszystkim słownictwa zawo-
dowego, tak ważnego w branży hote-
larsko-gastronomicznej, co niewątpli-
wie wpływa na podniesienie kwalifika-
cji zawodowych uczniów „Cogito”.

Założeniem kształcenia uczniów 
w ZSP „COGITO” jest wyrabianie na-
wyku stałego doskonalenia zawodo-
wego. Branża ho-ga-tur, którą repre-
zentują kierunki kształcenia naszej 
szkoły stale się zmienia, aktualizuje, 

doskonali, podwyższa swoje standar-
dy i dlatego też nauczyciele na zaję-
ciach starają się sprostać wymaga-

niom rynku, aby przygotować młodzież 
do nowoczesnych warunków pracy.

Atrakcją miesięcznego stażu są dwie 
wycieczki. Pierwsza, to zaplanowany 

wyjazd do Browarów i Szkoły Hotelar-
skiej, druga natomiast do fabryki se-
rów. Po ukończeniu praktyk uczestni-
cy projektu otrzymują polsko-niemiec-
kie certyfikaty potwierdzające zdobyte 
kwalifikacje zawodowe. Ponadto, każ-
dy uczeń uzyska dokument Europas-
-Mobilność, czyli paszport zawodowy, 
który umożliwi zdobycie pracy i zapre-
zentowanie umiejętności w całej Eu-
ropie. Cały staż finansowany jest ze 
środków programu Leonardo da Vinci.

Warto nadmienić, że wyjazd ten, 
jak i praktyki organizowane na tere-
nie kraju przez COGITO, doskonale 
przygotowują młodzież do egzaminu 
zawodowego na zakończenie etapu 
kształcenia. Potwierdzeniem tego mo-
gą być wyniki egzaminów na poziomie 
ponad 90 % zdawalności.

Warto zatem kształcić się w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych „CO-
GITO”, który przygotowuje młodzież 
zarówno do egzaminu maturalnego, 
jak i zawodowego wyposażając ją 
w umiejętności zawodowe na najwyż-
szym poziomie.

Obecnie trwa weryfikacja kolejne-
go wniosku, który przewiduje udział 

uczniów klas technik hotelarstwa, 
technik organizacji usług gastrono-
micznych, technik żywienia i gospo-
darstwa domowego do udziału w za-
granicznym stażu zawodowym w An-
glii w miejscowości Stafford.

W przyszłym roku planuje się przy-
gotowanie wniosku dla klas o profilu 
technik informatyk i technik logistyk.

Zapraszamy na naszą stronę:
www.zsp-cogito.pl

e-mail: cogito@poczta.onet.eu

Kolejny 
sukces 

COGITO

To już 8 grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „COGITO”, 
która 13. lutego br. wyjechała do urokliwego alpejskiego miasteczka 

Oberstaufen w Bawarii (Niemcy) na staż zagraniczny w ramach programu 
Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.

Pichcimy i serwujemy.

Leon Kruczkowski…
II wojna światowa pochłonęła wiele 

milionów osób, w tym ludzi kultury. Le-
on Kruczkowski, któremu szczęśliwie 
udało się przeżyć, posiadał już w tam-
tym czasie bogaty dorobek twórczy 
oraz społeczny, i zdaniem władz „no-
wej rzeczywistości”, nadaje się on na 
osobę, której można powierzyć ważne 
funkcje w państwie. Sam pisarz wy-
rażał chęć czynnego w tym udziału. 
W ten sposób rozpoczął się nowy etap 
w życiu naszego bohatera – zaanga-
żowanie w politykę. Twórczość literac-
ką będzie teraz musiał łączyć z nowy-
mi obowiązkami.

Przeprowadza się więc do Warsza-
wy. Pełni kolejno funkcje państwowe 
i społeczne jako: wiceminister w Mi-
nisterstwie Kultury i Sztuki, prezes 
Związku Literatów Polski, poseł na 
Sejm PRL, członek Rady Państwa, 
a także działacz Komitetu Obrońców 
Pokoju. Jest jednym z najaktywniej-
szych organizatorów życia kultural-
nego. Równocześnie z powieściopisa-
rza przeobraża się w dramatopisarza. 
Tworzy między innymi takie dramaty 
jak: „Odwety”, „Juliusz i Ethel”, „Od-
wiedziny”, „Pierwszy dzień wolno-
ści” czy wreszcie uważane przez wielu 
za największe jego dzieło – „Niemcy”

Praca i twórczość towarzyszą mu 
prawie do końca jego życia. Jeszcze 
w 1961 roku pisze „Śmierć guber-
natora”. Rok później umiera, po dłu-
giej chorobie. Na miejsce spoczynku 
Kruczkowskiego wybrano warszaw-
skie „Powązki”. 

W wielu miastach Polski znajdują się 
ulice noszące jego imię. W Siemiano-
wicach Śląskich mieści się ona na 
tzw. osiedlu Robotniczym w Michał-
kowicach. 

Materiał powstał na podstawie książek” Ze-

nony Macużanki - „Leon Kruczkowski” wy-

danej w 1976 roku, Józefa Zająca pt. „Leon 

Kruczkowski – prozaik” - 1972 r, Jadwigi Ka-

czyńskiej pt. „Leon Kruczkowski – Bibliografia 

monograficzna” - 1992 r.  Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str. 9
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Wyciąć drzewa
Ponieważ po drugiej stronie budyn-

ku, koło żłobka, wycięto drzewa Pan 
Marian, ul. Niepodległości 66 – da-
ne do wiadomości redakcji, prosi, 
aby również wycięto trzy topole, któ-
re rosną przed jego oknami i pyleniem 
utrudniają życie wszystkim mieszkań-
com.

ZARZĄD SSM: Administracja 
osiedla „Chemik” wystąpiła do Wy-
działu Ochrony Środowiska Urzę-
du Miejskiego o zgodę na wycię-
cie łącznie 55 topoli utrudniających 
życie mieszkańcom osiedla. Do te-
raz nie otrzymano zgody. Z chwilą 
jej uzyskania przystąpimy do prac, 
które mogą być realizowane wy-
łącznie poza sezonem lęgowym pta-
ków.

Dodatkowe informacje uzyska Pan 
w administracji osiedla.

Wymiana okien, 
malowanie klatki

Szanowna redakcjo!
Od niedawna jestem mieszkańcem 

bloku przy ulicy Zgrzebnioka 47 i je-
stem mile zaskoczony tym, w jaki spo-

sób dbacie o budynki. W bloku, w któ-
rym mieszkam w ciągu kilku miesięcy 
było sporo remontów i to mnie bardzo 
cieszy mam natomiast pytanie: dla-
czego robicie to tak bezmyślnie? Bo 
jak inaczej można nazwać fakt, że naj-
pierw malujecie klatkę schodową a kil-

ka miesięcy później wymieniacie na 
niej okna? Efekt jest taki, że ładnie po-
malowana klatka jest oszpecona sza-
rą zaprawą tynkarską. Jak ja chciałem 
wymienić drzwi z mieszkania to otrzy-
małem od was zgodę pod warunkiem, 
że doprowadzę klatkę do stanu pier-
wotnego. Dlaczego sami nie stosuje-
cie się do swoich wymagań? Mam na-
dzieję, że ten stan jest przejściowy 
i w końcu ktoś dokończy ten remont, 
bo same otynkowanie murów po wy-
mianie okien nie można nazwać za-
kończeniem prac.

Pozdrawiam Grzegorz Follert
ZARZĄD SSM: Bardzo dziękuje-

my za pozytywną ocenę działalno-

ści administracji osiedla „Chemik” 
i całej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Jednocześnie informujemy, że wy-
miana okien po malowaniu klatki 
schodowej została przeprowadzo-
na na wyraźne życzenie mieszkań-
ców budynku, gdyż mieli trudności 
z otwieraniem i myciem poprzed-
nich okien.

Zapewniamy, że opisany przez Pa-
na stan klatki jest przejściowy i naj-
później do końca marca br. admini-
stracja doprowadzi klatkę do stanu 
poprzedniego.

Uwag kilka o instalacjach 
i nie tylko

Często przyjeżdżam do taty, który 
mieszka na ul. Pocztowej i chciałbym 
zwrócić uwagę na stan wszelakich in-
stalacji w budynkach. 

Jestem elektrykiem i hydraulikiem 
wiec pracuje na budowach wiec znam 
normy i zasady wykonania tych insta-
lacji. Jakiś czas temu została zmoder-
nizowana instalacja wodna poprzez 
wymianę rur na PCV, lecz zawiesze-

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

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

ciąg dalszy na str. 18

Szanowni P.T. Czytelnicy

Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 
personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-

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

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie bę-
dziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie więk-
szej liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwo-
ści i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich proble-
mach debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na 

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

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

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze 
nadają się do publikacji ze względu na ich techniczną ja-
kość. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo 
musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Więk-
szość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość 
lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmu-
je najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fo-
tografia, by była dobrej jakości w druku, często miałaby wy-
miar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na wzglę-
dzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim aparacie lub 
nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

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

Co słychać w osiedlach?
W lutym, podobnie jak w styczniu, większość robót wykonywanych na 

osiedlach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzono 
wewnątrz budynków – malowania klatek schodowych, modernizacje par-
terów, wymiana wodomierzy czy kontrole szczelności instalacji gazowych 
i wentylacyjnych. Tych było najwięcej. My serwujemy Państwu kolejną por-
cję informacji o tym, co niedawno działo się, dzieje się teraz i co będzie się 
dziać w najbliższym czasie.

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

nie klatek schodowych wraz z mo-
dernizacją parterów przy ulicach Sza-
rych Szeregów 4 oraz Bohate-
rów Westerplatte 12. W budyn-
ku przy tej drugiej ulicy, wymienio-
no też 19 okienek na klatce scho-
dowej. Okienka, tyle że w piwni-
cach, wymieniono przy ul. Szarych 
Szeregów 1-4. Przy ulicy Jana 
Stęślickiego 3-6 wyremontowano 
zaś pierwsze ganki. W lutym, przy 
dobrych warunkach pogodowych, 
rozpoczęła się przycinka drzewek 
na osiedlu. 

Oprócz tego, kontynuowane są 
prace związane z wymianą wodo-
mierzy. Prowadzone są też kontro-
le instalacji gazowych i wentylacyj-
nych – w marcu, i tu istotna infor-
macja dla tamtejszych lokatorów, 
przeprowadzone zostaną w bu-
dynkach przy al. Młodych 1-8 oraz 
ul. Bohaterów Westerplatte 4-12.

Osiedle imienia
Juliana Tuwima

Mieszkańcy budynku przy 
ul. Wojciecha Korfantego 3A, B 
mogą być zadowoleni, bowiem za-
kończyło się już malowanie ich 
klatek schodowych wraz z odno-
wieniem parterów. Powoli dobie-
gają też końca prace przy este-
tyzacji parterów w budynku przy 
ul. W. Korfantego 1A, B, C. Nato-
miast w budynku Korfantego 9A, 
B, C wymieniano drzwi do zsypu.

Ponadto, kontynuowano wymia-
nę wodomierzy. Nowe liczniki wo-
dy zainstalowano w budynkach 
przy ulicy: Wojciecha Korfante-
go 9C; 10A, B, C; 14A, B; 15A, B; 
16A, B; 17A, B, C.

Uzupełniono też lustra w dźwigach 
osobowych w budynkach przy ul. 
W. Korfantego 2 i 9, po wcześniej-
szej ich dewastacji przez chuliga-
nów. W lutym między innymi doko-
nano również przeglądu techniczne-
go urządzeń zabawowych placów za-
baw mieszczących się przy ulicach: 
Hermana Wróbla, Wojciecha Kor-

fantego oraz Okrężnej, a także wymie-
niono piony ciepłej i zimnej wody oraz 
cyrkulacji przy ul. Hermana Wróbla 9B, 
C, tylko zimnej zaś przy ul. Okrężnej 15. 

W sprawie remontu chodnika na za-
kręcie ulicy Wojciecha Korfantego 1 
w kierunku ul. ks. Jana Kapicy admi-
nistracja zwróciła się do Urzędu Mia-
sta z pismem i otrzymała odpowiedź, 
iż prace te rozpoczną się, gdy pozwo-
lą na to warunki atmosferyczne.

Osiedle „Centrum”
W budynku przy ulicy Powstań-

ców 46A zakończono malowanie 
klatki schodowej wraz z moderniza-

cją parterów. Obecnie prace ma-
larskie rozpoczęły się w budyn-
ku przy ul. Komuny Paryskiej 13. 
Także przy Komuny Paryskiej 13 
będzie wkrótce wymieniany jeden 
z pionów gazowych. Administra-
cja systematycznie ponadto wy-
mienia uszkodzone rynny i rury 
spustowe – ostatnio na garażach 
przy ul. Powstańców i budynkach 
przy ul. Michałkowickiej 17-23A 
oraz Kolejowej 3 i 5. W następ-
stwie awarii związanej z dopływem 
energii elektrycznej do garaży przy 
ul. Powstańców 46A, wymienio-
no uszkodzony, biegnący w zie-
mi kabel. 

Oprócz wyżej wymienionych 
prac, warto odnotować, że zamon-
towano kable grzewcze w rynnach 
przy ul. Jedności 1, celem zapo-
biegania ich zamarzaniu, wymie-
niono główny pion wodno-kanali-
zacyjny przy ul. Kolejowej 5B oraz 
remontowano kominy na dachach 
budynków przy ul. Powstańców 
46A i 54A, B.

W marcu, przy korzystnych wa-
runkach atmosferycznych prowa-
dzone będą między innymi robo-
ty związane z docieplaniem bu-
dynku przy ulicy Komuny Pary-
skiej 3.

Osiedle „Chemik”
Na osiedlu „Chemik” w budynku 

przy ul. Niepodległości 57B za-
kończyła się, zaś w klatce schodo-
wej 57A trwa jeszcze moderniza-
cja parteru. Trwa również malowa-
nie klatki schodowej przy ul. Wale-
rego Wróblewskiego 45. W lutym 
prowadzono prace przy instala-
cji poziomej gazu w budynku przy 
ul. W. Wróblewskiego 53B, C 
oraz 63E. Na skutek awarii i zgło-
szeń lokatorów wymieniano też 
pojedyncze odcinki pionu wodno-
-kanalizacyjnego między innymi 
przy ul. W. Wróblewskiego 69.

Roboty przy Komuny Paryskiej 13 

Jeden z wielu koszy na psie odchody  
na osiedlu „Bańgów”



15MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2011

W ubiegłym miesiącu pod-
jęto też wycinkę drzew na 
osiedlu, które szczególnie 
podczas silnych, porywi-
stych wiatrów stwarzały za-
grożenie. Wycinki dokonano 
tym razem głównie w rejo-
nie garaży.

W najbliższych planach ad-
ministracji jest kontynuacja 
rozpoczętych prac, w tym 
docieplenie budynku przy 
ul. W. Wróblewskiego 51-53, 
ale także, o ile warunki na 
to pozwolą, przeprowadzony 
zostanie remont dachu i ko-
minów przy ul. Walerego Wróblew-
skiego 45.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach kontynuowane 

są prace malarskie w klatce schodo-
wej i w piwnicy budynku przy ul. Wła-
dysława Sikorskiego 2. Rozpoczę-
to też malowanie klatki schodowej, 
wraz z modernizacją parteru, w bu-

dynku przy ul. Przyjaźni 38. W na-
stępnej kolejności będą odnawiane 
klatki o numerach 40 i 42. Wciąż 
trwają prace związane z docieple-
niem ściany szczytowej budynku 
przy ul. Wyzwolenia 8C. W lutym 
dokonano też uzupełnienia brakują-
cych kratek wentylacyjnych w prze-
strzeniach międzystropowych budyn-

ków przy ulicach: Wyzwole-
nia 8 i 10, Przyjaźni 24-26 
oraz 52. Aktualnie wymienia-
ne są wodomierze przy ul. 
Władysława Sikorskiego 4. 

Administracja w ostatnim 
czasie zajęła się również wy-
cinką starych, suchych drzew. 
Na wiosnę w ich miejsce lub 
w pobliżu gdzie rosły, posa-
dzone zostaną nowe drzew-
ka lub krzewy.

Osiedle „Bańgów”
W lutym na osiedlu „Bań-

gów” kontynuowane były 
prace związane z remontem 

oświetlenia na klatkach schodowych 
z użyciem czujników ruchu i czuj-
ników zmierzchowych. Roboty pro-
wadzone były ostatnio w budynkach 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
26-36, 35-45 oraz 61-67. Tym samym 
nowe oświetlenie posiada już 80% 
nieruchomości mieszkalnych osiedla. 

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

Trwa modernizacja parteru przy ul. Niepodległości 57A  
i już zrobiony parter klatki schodowej przy Niepodległości 57B.

 ul. Grunwaldzka 6A, B, C – remont parterów m.in. 
zabudowano nowe - drugie - drewniane drzwi. 

Przy ul. Władysława Jagiełły 13  
pojawiły się nowe pojemniki na odpady.

Wymiana drzwi do zsypu  
– Wojciecha Korfantego 9A, B, C.

ciąg dalszy na str.16
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Do zrobienia pozostało jeszcze tylko 
18 klatek. Oprócz tego, konserwato-
rzy dokonali wymiany pionów ciepłej 

i zimnej wody oraz cyrkulacji w bu-
dynkach przy ul. Władysława Rey-
monta 16 i 20. Rozpoczęła się już 
także wymiana wodomierzy w budyn-
kach przy ul. W. Reymonta 12-36.

W poprzednim numerze „MS” przy-
pomnieliśmy o możliwości nabycia 
w administracji worków na odchody 
po psiakach (10 sztuk za 1,10 zło-
tych). Niestety, aż jedna osoba kupiła 
wspomniane worki. Oby podobnie po-
stąpili inni właściciele piesków i to nie 
tylko z tego osiedla, bo nie sądzimy, 
iż ich podopieczni swe potrzeby zała-
twiają w domowych ubikacjach.

Osiedle „Węzłowiec”
Z kolei na osiedlu „Węzłowiec”, w lu-

tym, podjęto roboty związane z mon-
tażem konstrukcji stalowych dasz-
ków z poliwęglanu nad rampami do 
wszystkich lokali użytkowych budyn-
ków przy ul. Walerego Wróblewskie-
go 26A, B, C i 28A, B. Tym sposo-

bem już wszystkie niskie klatki osie-
dla mają zamontowane daszki. Koń-
czą się również prace mające na celu 
modernizację oświetlenia klatek scho-

dowych z użyciem czujników ruchu 
i czujników zmierzchowych na całym 
„Węzłowcu”. W lutym takich moder-
nizacji dokonano w budynkach przy 
ul. Władysława Jagiełły 2A, B, C, D; 
11A, B, C, D i 13A, B, C. Do końca 
pierwszego kwartału zrobione będą 
ostatnie klatki osiedla, tj. w budynku 
przy ul. Wł. Jagiełły 37. Ku końcowi 
zbliżają się roboty malarskie i budow-
lane w budynku przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 6A, B, C. Ponadto, w bu-
dynku tym na okna PCV wymieniono 
całą stolarkę okienną we wszystkich 
klatkach schodowych.

Zakończyły się już roboty związane 
z wymianą wodociągu zewnętrznego 
zimnej wody w rejonie budynków przy 
ul. W. Jagiełły 1-2-3. Obecnie trwa tam 
przywracanie terenu do poprzedniego 
stanu.

W ostatnim czasie ocieplono ponad-
to kominy przy ul. Wł. Jagiełły 2A, B, 

C, D oraz wymieniono piony ciepłej 
i zimnej wody oraz cyrkulacji w klat-
ce schodowej budynku przy ul. Wł. Ja-
giełły 27B.

Natomiast w budynku przy ul. Grun-
waldzkiej 6A, B, C wykonywano prace 
związane z remontem parterów (m.in. 
zabudowano nowe drewniane drzwi - 
drugie), malowaniem klatek schodo-
wych i wymianą osłon szachtów przy 
szybie dźwigu osobowego. Nieco wcze-
śniej zabudowano tam nowe okna na 
klatkach schodowych, zaś w domu przy 
ulicy Jana Polaczka 2A, B zlikwidowa-
no stare naświetla klatek schodowych 
zastępując je ścianą z bloczków gazo-
betonowych oraz oknami PCV. Po zi-
mie, nowe ściany zostaną ocieplone 
styropianem i pomalowane.

Niezależnie od realizowanych prac 
przez ADM os. „Węzłowiec”, MPGKiM 
Siemianowice Śl. postawiło nowe po-
jemniki do segregacji odpadów przy 
Władysława Jagiełły 13.

W marcu administracja przewiduje 
kontynuację podjętych już robót.

Rafał Grzywocz

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

Co słychać w osiedlach?

Likwidacja naświetli ul. Jana Polaczka 2A, B. Nowe piony wodne – Hermana Wróbla 9A, B, C.

 Na osiedlu „Młodych”  
rozpoczęła się przycinka drzew.

Montaż daszków z poliwęglanu nad rampami lokali użytkowych 
 przy ul. Walerego Wróblewskiego 26A, B, C i 28A

ciąg dalszy ze str. 15
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nie ich na drutach jest karygodną FU-
SZERĄ dopuszczona przez admini-
stracje (w końcu ktoś musiał to ode-
brać),co do inst. elektrycznych ma-
my 2 rodzaje w tych blokach, miano-
wicie inst. niskoprądowe tzn. Internet, 
domofony itd. nie są zabezpieczone 
tak jak powinny być, naprawdę to nie 
jest trudne powprowadzać te przewo-
dy do korytek kablowych by było na-
prawdę ładnie i schludnie (tu najwięk-

sze zastrzeżenia do instalacji interne-
tu i kablówek). Następnie wykonanie, 
a raczej rozmieszczenie, oświetlenia 
na czujnikach. Jest to instalacja wadli-
wa, gdyż większość czujników jest źle 
ustawiona a już parter przy ul. Pocz-
towej 12 jest totalną porażką. Wcho-
dząc do budynku czujka łapie dopie-
ro po 2,5 metra od drzwi domofono-
wych, brak tam lampy i by iść do piw-
nic trzeba brać ze sobą latarkę, by tra-
fić do zamka kluczem. Wielokrotnie 
przewróciłem się na pierwszych 2-3 
schodkach (dopiero potem łapie czuj-
ka i światło się zapala). Myślę, że to 
już da do myślenia administracji, ale 
jeszcze na temat zewnętrzny budynku 
i jego terenów. Szczególnie podczas 
zim aż strach przechodzić pod okna-
mi od strony ul. Przyjaźni. Sople zwi-
sające z rynien i krawędzi dachu kie-
dyś kogoś zabiją, czytałem ostatnio na 
łamach waszego pisma, że będzie za-
kładana instalacja przeciwoblodzenio-
wa – czyli ogrzewanie rynien – by nie 
tworzył się lód i sople lodu w i na ryn-
nach – koszt takiej instalacji wynosi 
ok. 7-8 tys. PLN. Drogie, ale skuteczne 
aczkolwiek czas wykonania takiej in-
stalacji akurat na tym budynku (jedno-
klatkowy budynek) wynosi 8 roboczo-
godzin w ciężkich warunkach atmos-
ferycznych. Nawiązując do tego tema-
tu były cieple dni, które należało wyko-
rzystać do wykonania takiej instalacji, 
natomiast termin realizacji, jaki poda-
ła administracja gazecie wynosi pełny 
rok, więc: gdzie tu logika. Znając za-
pał administracji, zastanie ich znów zi-
ma i dalej nie będzie ta instalacja wy-
konana, aż w końcu komuś się coś 
stanie i prokurator siądzie na odpo-
wiedzialnych. 

Podobne zastrzeżenia mam do firmy 
wygrywającej, co roku przetarg na od-
śnieżanie wokoło tego rejonu. Totalne 
zero logiki gdzie jak jest śnieg owszem 
odkopią chodnik, ale przerzucą śnieg na 

ulicę bądź już zrobioną przez pług za-
spę równoległą do chodnika i by prze-
dostać się do samochodu trzeba ska-
kać przez zaspę bądź obchodzić – cza-
sem i 20 metrów do najbliższego przej-
ścia dla pieszych. Często też brak pia-
sku posypanego dla lepszej przyczep-
ności, bądź sypniecie tego piasku na 
piękne oczy – co jest nagminne. Co da 
garść piasku na metrze kwadratowym... 
jedynie złudzenie optyczne, że jest po-
sypane a ludzie i tak się przewracają.

Mam nadzieję, że redakcja pomoże, 
jak wielokrotnie już robiła i szybko zo-
baczymy zmianę na lepsza.

Pozdrawiam Tomasz G.
- nazwisko do wiadomości redakcji

ZARZĄD SSM: Bardzo dziękuje-
my za tak wnikliwe uwagi, które nie-
wątpliwie równie wnikliwie rozpa-
trzy administracja osiedla „Michał-
kowice”.

W celu skonkretyzowania przyto-
czonych przez Pana usterek pro-
simy o kontakt z kierownictwem 
osiedla, które w umówionym termi-
nie i z Pana udziałem przeprowadzi 
przegląd budynku i ustali zgłoszone 
zastrzeżenia.

Plan rzeczowy robót 
remontowych SSM 

na rok 2011.
W Gazetce nr 1/2011 r. został przed-

stawiony plan remontów. W wymie-
nionym planie robót nie przewiduje 
się żadnych prac remontowych na os. 
„Chemik” przy ul. Zgrzebnioka.

W ubiegłym roku, tj. 2010, przewi-
dziano w planie remont klatki na par-
terze przy wejściu do budynków. Ro-
bót tych nie wykonano. Na moje zapy-
tanie skierowane do kierownika admi-
nistracji Chemik – kiedy nastąpi u nas 
remont tych parterów, powiedziano 
mi, że na wiosnę 2011 r.!

W tym roku, tj. 2011, w planie ro-
bót w ogóle nie ujęto os. Chemik, 
a w szczególności ul. Zgrzebnioka 
nr 27 - 39. Chciałem zaznaczyć, że te 

bloki są najstarsze na tym osiedlu! Już 
remontuje się budynki nowe, a o nas 
znów zapomniano! Czy SSM przewi-
duje te bloki do rozbiórki??? Proszę 
o odpowiedź.

Z poważaniem
Mieszkaniec ul. Zgrzebnioka 27

Moje dane są wiadome 
 tylko dla redakcji.

ZARZĄD SSM: Nie jest prawdą, 
jakoby nie przewidziano w bieżą-
cym roku żadnych prac remonto-
wych w Pana budynku czy w ogó-
le na osiedlu „Chemik”. Widocznie 
umknął Pana uwadze opublikowa-
ny w grudniowym wydaniu Plan re-
montów dla osiedla – patrz „MS” 
12/2010, str. 6. Tam ujęto także mo-
dernizację wejść do budynków przy 
ul. Alfonsa Zgrzebnioka nr 27 – 39.

Jak widać nie zapomniano o za-
mieszkałych, a już tym bardziej nie 
myśli się o rozbiórce tych domów.

Remontując  
pomyśl o sąsiadach

Witam.
Mieszkam w bloku razem z mę-

żem i wychowujemy 1,5 roczne bliź-
niaki, które są jeszcze na tyle małe, 
że w ciągu dnia mają jedną drzem-
kę zwykle o tej samej porze pomię-
dzy 11-14. Nad nami mieszka małżeń-
stwo w średnim wieku, oboje nie pra-
cują. Odkąd pamiętam robili u siebie 
dość często remonty. Kiedy nie mia-
łam małych dzieci zwykle mi to nie 
przeszkadzało. Ale teraz jak pojawi-
ły się bliźniaki, potrzebuję 3 godzin ci-
szy w ciągu dnia, aby mogły się prze-
spać. Trzy miesiące temu sąsiad ro-
bił remont. W ciągu dnia nie było jed-
nej godziny bez stukania, wiercenia, 
pukania w kaloryfery, drapania ścian 
po 21. Więc moje bliźniaki spały kil-
ka razy w ciągu dnia po 20-30 min (bo 
tak nam pozwalały przerwy w stukaniu 
i wierceniu). Dzieci były tak znerwico-
wane tym hałasem i brakiem możliwo-
ści dłuższej drzemki w ciągu dnia, że 
lekarz przepisał środki uspakajające 
dla małych. W zeszłym tygodniu są-
siad znowu zaczął remont. Znowu szli-
fuje, wierci, stuka. Więc poszłam po-
prosić ładnie, żeby chociaż w godzi-
nach od 11-14 zaniechał ciężkich ha-
łaśliwych prac, aby dzieci mogły wypo-
cząć (wiem, że w swoim domu w go-
dzinach od 6-22 można robić co się 
komu podoba, więc zostało mi ich tyl-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 20

ciąg dalszy ze str. 12
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ko prosić). Sąsiadka powiedziała, że 
nie ma sprawy, dopasują się. Długo 
moje szczęście nie trwało, bo po ty-
godniu wszystko wróciło do dawnego 
wymiaru. Więc poszłam do sąsiada na 
górę i poprosiłam o 2 godziny przerwy 
w szlifowaniu, bo małe właśnie zasnę-
ły, to wykrzyczał mi, że on jest u siebie 
i może remontować od 6 do 22. Wiem, 
że sąsiad ma rację...

Szanowna redakcjo, wiem, że ci-
sza nocna obowiązuje od 22-6 i trze-
ba uszanować takich sąsiadów, ja-
kich mamy, próbowałam się doga-
dać, byłam ładnie poprosić o 3 godzi-
ny przerwy w remoncie w ciągu dnia, 
ale nic nie pomogło. Proszę o pomoc, 
czy istnieje jakiś przepis w regulami-
nie, aby można było jakoś pogodzić 
spanie moich dzieci i częste remon-
ty sąsiada?

Dodam jeszcze tylko na koniec, że 
teraz moje dzieci są chore i nie mo-
żemy nawet wyjść z domu, aby odpo-
cząć od hałasu. Ja nie szukam ani kło-
potów ani zwady, ale potrzebuję po-
mocy.

Pozdrawiam
Mieszkanka – imię, nazwisko  

i adres mailowy  
wyłącznie do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Poruszona przez 
Panią sprawa jest częstym proble-
mem w budynkach wielorodzin-
nych. Trudno komuś zabronić wy-
konywania remontów i trudno nie 
przyznać racji w przypadku, gdy 
w ciągu dnia potrzebne jest kilku 
godzin ciszy. Mamy nadzieję, że są-
siad po przeczytaniu Pani e-maila 
zreflektuje się, wyrazi większe zro-
zumienie i skumuluje czasowo hała-
śliwe prace tak, by później były go-
dziny spokoju.

Niestety, znalezienie satysfakcjo-
nującego rozwiązania jest wyłącznie 
domeną samych mieszkańców ich 
wzajemnego zrozumienia etc. Regu-
lamin porządku domowego obowią-
zujący w Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej przewiduje wyko-
nywanie pewnych prac w określo-
nych godzinach. Zasady te określa 
§ 12 Regulaminu, który stanowi:

1. Od godz. 2200 do 600 użytkowni-
ków lokali obowiązuje zachowanie ci-
szy nocnej, a zwłaszcza:

a) ściszenie odbiorników radiowych 
i telewizyjnych,

b) zaniechanie głośnej gry na in-

strumentach, głośnego śpiewania, 
głośnych rozmów, korzystania z gło-
śnych urządzeń gospodarstwa domo-
wego itp.

2. Wykonywanie głośnych prac 
w budynku, zakłócających spokój in-
nym użytkownikom (np. wiercenie, 
kucie itp.) dopuszczalne jest w go-
dzinach od 800 do 1900 codziennie, 
z wyłączeniem niedziel i świąt uzna-
nych za dni wolne od pracy. O pla-
nowanym terminie wykonywania tych 
prac użytkownik zobowiązany jest 
z odpowiednim wyprzedzeniem po-
wiadomić sąsiadów.

3. Trzepanie dywanów, poście-
li i tym podobnych może odbywać się 
w godzinach od 800 do 1900 codzien-
nie z wyłączeniem niedziel i świąt 
uznanych za dni wolne od pracy.

Co z drzwiami?
Szanowna redakcjo!

Mieszkam przy ul. Westerplatte 4. 
Ogólnie rzecz biorąc jestem zado-
wolony z działalności zarówno Spół-
dzielni w ogóle, jak i mojej Administra-
cji w szczególe. Jednakże denerwują 
mnie pewne rzeczy. Otóż w drzwiach 
wejściowych swego czasu – w grudniu 
– zepsuła się wkładka zamka. ADM 
wkładkę wyjęła. Przez ponad trzy ty-
godnie do klatki mógł wejść, kto tyl-
ko chciał. Zbierała się młodzież piją-
ca i paląca. W połowie stycznia napra-
wioną wkładkę zamontowano, by na-
stępnego dnia ją znowu wymontować, 
gdyż bębenek wkładki obracał się na-
około. Wkładki nie ma do dzisiaj i znów 
gromadzi się „młodzież”. Co więcej 
– wymontowano szybę w drzwiach 
wejściowych i nie zabezpieczono ni-
czym powstałego otworu. Rozumiem 
dbałość ADM o napływ świeżego po-
wietrza i sprawnie działającą wentyla-
cję, ale przy 6 stopniach mrozu i grze-
jących na klatce kaloryferach to chy-
ba przesada. Proszę mi nie mówić, że 
grzejniki na wentylowanej klatce nie 
nabijają jednostek rozliczeniowych. 

Jestem ciekaw, czy Spółdzielnia odli-
czy nam te jednostki grzewcze, które 
„uciekają” na zewnątrz.

Jeszcze jedna sprawa. Piszecie 
o częstych dewastacjach, a ja pytam, 
czy Spółdzielnia współpracuje na bie-
żąco ze Strażą Miejską. W październi-
ku został zgłoszony do Straży fakt pi-
cia alkoholu oraz niszczenia mienia 
SSM. Straż przyjechała, wylegitymo-
wała kilku młodych ludzi (reszta ucie-
kła) i pojechała. I co? I nic? Po co więc 

zgłaszać cokolwiek gdziekolwiek. Czy 
ktoś zwróci mi koszty jeśli ci bezkarni 
wandale wybiją mi szyby lub podpalą 
drzwi. A może dostanę ochronę. My-
ślę, że raczej nie.

Więc, wiecie co? Pilnujcie sami.
Mieszkaniec

ZARZĄD SSM: Dziękujemy bar-
dzo za pozytywną ocenę działalno-
ści SSM, a szczególnie administra-
cji osiedla.

Odnosząc się do Pana uwag wy-
jaśniamy, iż administracja potwier-
dza opisane problemy z zamkiem 
wejściowym do budynku spowodo-
wane trudnościami z uzyskaniem 
odpowiednio numerowanej wkład-
ki. Prawdą jest także to, że po jej 
zamontowaniu wystąpiła koniecz-
ność kolejnego demontażu i wymia-
ny, gdyż jakiś mieszkaniec pozo-
stawił we wkładce złamany klucz, 
co siłą rzeczy uczyniło ją niezdatną 
do użytku. Obecnie zamek jest już 
w pełni sprawny.

W przypadku wybitej szyby infor-
mujemy, że ADM wyjęła resztki zde-
wastowanej kwatery i natychmiast, 
w tym samym dniu, założyła nową.

Zapewniamy Pana, że współpraca 
SSM ze siemianowicką Strażą Miej-
ską układa się prawidłowo. Świad-
czy o tym chociażby fakt, iż funk-
cjonariusze tej instytucji, co ty-
dzień dyżurują w siedzibie ADM os. 
„Młodych”. Świadczy o tym tak-
że i to, że po Pana telefonie, Straż 
zareagowała, przyjechała i spisała 
młodzież.

ciąg dalszy ze str. 18

ciąg dalszy na str. 22

Remontując  min imal i zu j  ha łas. Pamięta j ! ! !  
Obok Ciebie mieszkają inni.

Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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Pracownicy i usługodawcy 
mają identyfikatory

Witam.
Ponieważ właśnie pukał do moich 

drzwi kominiarz, który chciał złożyć mo-
jej rodzinie życzenia, a w zamian zaży-
czył sobie zapłatę, postanowiłam poin-
formować wszystkich mieszkańców Sie-
mianowic, że zgodnie z informacjami 
znalezionymi w Internecie, panowie ci są 
zwyczajnymi oszustami i z kominiarzami 
nie mają nic wspólnego! Stroje kominiar-
skie są do kupienia w supermarketach, 
a powoływanie się na zawód kominia-
rza ma osłabić naszą czujność. Nieste-
ty, słyszałam jak wielu sąsiadów nabrało 
się na to oszustwo. Zresztą ja sama po-
mimo podejrzeń dałam temu panu 2 zł.

W ubiegłym roku oszuści dawali ka-
lendarze, teraz życzenia, nie dajmy się 
naciągać! Poniżej umieszczam linki do 

artykułów opisujących ten problem.
Proszę również o informację, czy 

pracownicy kierowani przez Spółdziel-
nię posiadają przy sobie jakiś do-
kument z pieczątką Spółdzielni, po-
świadczający zlecone prace. Chodzi 

mi oczywiście nie tylko o kominiarzy.
Joanna K.

– mieszkanka os. „Chemik”
ZARZĄD SSM: Redakcja „MS” 

często publikuje informacje, ma-
teriały o wszelakiej maści amato-
rach łatwego zarobku podszywają-
cych się pod inne profesje i apelu-
je o ostrożność w kontaktach z oso-
bami nieoczekiwanie pojawiającymi 
się u progu mieszkań.

Informujemy kolejny już raz, że 
pracownicy Spółdzielni czy też oso-
by dokonujące na zlecenie Spół-
dzielni przeglądów, pomiarów mu-
szą posiadać identyfikatory, bądź 
pisma stwierdzające, że są upoważ-
nione do wykonywania takich czyn-
ności. Niezależnie też na tablicach 
ogłoszeń, ze stosownym wyprze-
dzeniem, zamieszane są informacje 
o terminie i godzinach planowanych 
prac, które wymagają udostępnie-
nia mieszkań. W przypadkach ja-
kichkolwiek wątpliwości należy nie-
zwłocznie skontaktować się z wła-
ściwą dla miejsca zamieszkania ad-
ministracją osiedla.

Przypominamy także, iż Spółdziel-
nia nie upoważnia nikogo do po-
bierania jakichkolwiek pieniędzy na 
poczet jakichś prac, czy też zaliczek 
na zakup jakichś urządzeń.

ciąg dalszy ze str. 20

W czwartek, 10 lutego br., w wieku 73 lat zmarł Antoni Halor – rodowity siemianowiczanin, piewca Śląska,  
 człowiek niezwykle wszechstronny o znacznym dorobku – reżyser filmowy i telewizyjny, artysta plastyk, 

autor wielu książek i publikacji. Przez 40 lat mieszkał w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
na osiedlu im. Juliana Tuwima.

Był reżyserem oraz scenarzystą po-
nad 30 filmów, przede wszystkim do-
kumentalnych, za które otrzymał kilka 
nagród na krajowych i zagranicznych 
festiwalach, m. in. w Krakowie, Łodzi, 
Londynie czy Tampere w Finlandii. Na 
szczególną uwagę w dorobku artysty 
zasługują takie filmy jak: „Testament”, 
„Czarne-zielone”, „Czarne słońce”, 
„Notatnik 14”, „Jeden plus jeden”, 
„Człowiek z laską” albo „Siedem ze-
garków Gustawa”. Od 1971 roku An-
toni Halor był członkiem Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich.

Oprócz najbliższej jego sercu twór-
czości filmowej, realizował się też jako 
artysta plastyk. Swoje prace wystawiał 
między innymi w Warszawie, Katowi-
cach i Saarbrucken. Jego dzieła znaj-
dują się w kolekcjach w Polsce, Au-
strii, Czechach, Francji, Niemczech, 
Słowacji, Kanadzie, Szwecji, Holandii 
oraz w USA. Był współzałożycielem 
grupy „Oneiron”, którą tworzyli na po-
czątku tacy artyści jak: Urszula Broll, 
Henryk Waniek, Zygmunt Stuchlik 

i Andrzej Urbanowicz. Grupę ukie-
runkowała ezoteryka i mistyka. Nawią-
zywała ona do długiej tradycji śląskich 

mistyków czerpiąc inspiracje z alche-
mii, surrealizmu, filozofii orientu oraz 
psychodeliki. 

Pozostawił po sobie wiele publikacji, 
głównie o tematyce folklorystycznej, 
sztuce, literaturze Górnego Śląska, 
a przede wszystkim o bliskich mu Sie-
mianowicach Śląskich. Na temat Sie-
mianowic Śląskich i wokół nich spod 
pióra Halora wyszły m.in.: „Opowieści 
miasta z rybakiem w herbie. Podania 
i legendy siemianowickie”, „Siemiano-
wice – przewodnik po mieście”, „Wokół 
dawnej kaplicy siemianowickiego pała-
cu”, „Pilnuj obowiązku swego – rzecz 
o Piotrze Kołodzieju”, „Żarty nieżarty 
księdza Stabika”, „Przewodnik Siemia-
nowicki. Wędrówki po mieście i oko-
licy”, „Kalendarze księdza Antoniego 
Stabika”, „Kościół Krzyża Świętego 
w Siemianowicach”. Był też autorem 
„Kalendarzy siemianowickich” na rok 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Spoczął na cmentarzu przy ul. Mi-
chałkowickiej. Cześć jego pamięci.
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DNI WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z OSIEDLI SSM:
WTORKI: „Chemik”, im. J. Tuwima 
ŚRODY: „Młodych”, „Węzłowiec”

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

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

Odszedł 
Antoni Halor
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Szanowni Państwo!!!
Jeżeli jest to możliwe, bardzo proszę o przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację dla Moniki PACIA z Sie-

mianowic Śląskich, która jest osobą niepełnosprawną znacznego stopnia i cierpi na: Fibrodysplasia Ossyficans Pro-
gressiva (pozaszkieletowe skostnienie mięśni znacznie ograniczające ruchomość). Wszystkie środki, które wpłyną na 
subkonto Moniki zostaną przeznaczone na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. 
Naszym marzeniem jest, aby Monika mogła funkcjonować jak wszyscy zdrowi ludzie. Chcemy, żeby była w miarę sa-
modzielna, aktywna i radosna. Monika należy do Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Krakowie.

Dane do formularza PIT - zeznanie roczne:
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

KRS 0000174486; Hasło: „MONIKA PACIA”
Serdecznie dziękujemy Darczyńcom, którzy już pomogli i zechcą pomóc w leczeniu Moniki.
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Na rozgrzewkę przed Świętami
Za miesiąc Święta Wielkanocne 

i pisząc o tym teraz, przypominamy 
wszystkim zamierzającym wykonać 
we własnym zakresie jeden z naj-

ważniejszych świątecznych przy-
smaków, że czas najwyższy o nim 
pomyśleć. Mowa o domowej szynce. 
Sklepowych mamy mnóstwo ale...

My proponujemy domowej roboty, 
lecz mniej czasochłonną w przygoto-
waniu szynkę z cielęciny i napoje, któ-
re na nadchodzące słotne dni – wszak 
w marcu jak w garncu – będą jak zna-
lazł. Polecamy też herbatę z kawałkami 
świeżego imbiru – rozgrzewa mocno.

Napój z miodu z żółtkami – 2-3 łyżki 
miodu, 2 żółtka, 1-2 cytryny, 2 szklanki 
mocnego naparu herbaty. Miód utarty 
z żółtkami wlewać powoli, ciągle mie-
szając, do gorącego naparu herbaty 
z dodatkiem soku wyciśniętego z cy-
tryn. Najlepiej pić gorący. Zamiast her-
baty można sporządzić napój z herba-
tek ziołowych, np. z lipy, czarnego bzu.

Kawa z goździkami i cynamonem - 
6 łyżeczek kawy, cynamon, 3-4 goździ-
ki, 2-3 łyżki cukru pudru, 2 szklanki wo-
dy. Kawę wymieszać z cukrem i przy-
prawami, zalać wrzącą wodą i powoli 
podgrzewać do trzykrotnego lekkiego 
zawrzenia. Na chwilę napój przykryć, 
zamieszać i rozlać do filiżanek.

Szynka cielęca: 2 kg cielęciny z udźca 
bez kości, 2 szklanki mleka, 3 cebule, 3 
marchewki, 2 pietruszki, por, 1/2 sele-
ra, sól. MARYNATA: szklanka winnego 
octu (lub białego wina), 3-4 goździki, po 
6-8 ziarenek ziela angielskiego i pieprzu, 
szczypta cukru. Cielęcinę ułożyć w ka-
miennym garnku, zalać przegotowanym 
mlekiem i na 2 dni wstawić na najniż-
szą półkę w lodówce. Z podanych skład-
ników i szklanki wody zagotować ma-
rynatę. Mięso wyjąć, osuszyć, ponow-
nie ułożyć w kamiennym garnku, zalać 
marynatą. Przykryć, przycisnąć talerzy-
kiem i marynować 3-4 dni, codziennie 
przewracając. Wyjęte z marynaty mięso 
opłukać, osuszyć, natrzeć solą. Obrane 
i umyte jarzyny drobno pokroić, włożyć 
do rondla, zalać marynatą. Cielęcinę cia-
sno zwinąć, związać nitką, włożyć do ja-
rzyn. Gotować na małym ogniu od półto-
rej do 2 godzin. Jeśli płynu będzie ma-
ło, dodać octu z wodą lub kieliszek bia-
łego wina. Zostawić w wywarze do osty-
gnięcia. Podawać na zimno, udekorowa-
ną korniszonami i marynowanymi grzyb-
kami, z sosem zielonym lub tatarskim.

Jak najbardziej. Za-
zwyczaj Baranowi 
wszystko, do czego 
przyłoży rękę, udaje 

się. Jest dobrym organizatorem, po-
siada łatwość nawiązywania kontak-
tów. Wszystko osiąga jakby mimocho-
dem, bez większego wysiłku.

Byk ma trudniej-
szą sytuację. Ow-
szem, sukcesy są 
i jego udziałem, ale 

musi na nie solidnie zapracować. Jest 
zresztą już od czasów szkolnych przy-
zwyczajony do tego, że rzadko coś 
zdobywa bez wysiłku. Za to jego osią-
gnięcia są zazwyczaj trwałe.

Z Bliźniętami róż-
nie bywa. Niektórzy 
ludzie urodzeni pod 
tym znakiem wiele 

w życiu osiągają bez większego wysił-
ku, inni przeciwnie, rzadko cieszą się 
sukcesem. Bywa tak dlatego, że nie 
zawsze potrafią wykorzystać nadarza-
jące się okazje.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Raka 
możesz wiele w ży-
ciu osiągnąć pod wa-

runkiem, że właściwie wybrałeś kieru-
nek działania, czyli po prostu zawód. 
W przeciwnym przypadku Rak będzie 
się męczył, a jego możliwości nie zo-
staną wykorzystane.

Lew podobnie, jak 
Baran jest zazwyczaj 
człowiekiem sukce-
su. Osiągnięcia w na-

uce, czy pracy zawodowej ma dzięki 
wrodzonym zdolnościom i umiejętno-
ści wykorzystywania tego, co przyno-
si los. Dobrze sprawdza się w zawo-
dach, takich adwokat, czy polityk.

Panny mają suk-
cesy, jeśli podejmują 
konkretne, rzeczowe 
działania. Żeby jed-

nak były one widoczne muszą wło-
żyć w to dużo pracy i starań. Pomaga 
im wrodzony zmysł praktyczny i rze-
telność we wszystkim, czego się po-
dejmują.

Wagom sukce-
sy przychodzą za-
zwyczaj łatwo i na-
wet nieoczekiwa-

nie. Sprawdzają się najlepiej w dzia-
łalności artystycznej, czy kulturalnej. 
W tych dziedzinach mogą naprawdę 
zabłysnąć. 

Skorpion zazwyczaj 
osiąga w życiu, to co 
sobie założył, choć 
nie zawsze w zgo-

dzie z zasadami etyki, potrafi bowiem 
bardzo bezwzględnie zwalczać prze-
ciwników. Wiele zawdzięcza swojej 
przysłowiowej pracowitości.

Strzelec przez ży-
cie idzie beztro-
sko, nie przywiązu-
jąc zbytniej wagi do 

osiągnięć i może właśnie, dlatego suk-
cesy go nie omijają. Gdy ktoś propo-
nuje mu intratne stanowisko sam by-
wa nieco zdziwiony. Jest jednak bar-
dzo sumienny.

Koziorożec jest 
najbardziej ze 
wszystkich znaków 
Zodiaku tym, który 

konsekwentnie dąży do wytkniętego 
celu i zazwyczaj go osiąga. A raz już 
coś osiągnąwszy, nigdy się nie wyco-
fuje i dąży do dalszych podbojów.

Ryby przez życie 
przechodzą jakby 
zygzakami, Niepowo-
dzeniami zbytnio się 

nie przejmują i gdy raz się nie uda po-
dejmują powtórne wysiłki. Sprawdza 
się na nich powiedzenie „raz na wo-
zie, raz pod wozem”.

Pod tym znakiem 
rodzą się zazwyczaj 
bardzo zdolni ludzie, 
naukowcy, artyści, 

odkrywcy. Sukcesy przychodzą im ła-
two i jakby bez wysiłku. Tak się jednak 
tylko wydaje. W rzeczywistości w osią-
gnięcia wkładają dużo pracy.

Czy jesteś 
człowiekiem 

sukcesu?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Droga w parku; 

8. Dzielnica Siemianowic Śląskich; 
9. Ofiara na tacę; 10. Zorganizowa-
ne działanie; 11. Punkt wymiany wa-
lut; 12. Brana u krawca; 13. Kraj świę-
tych krów; 14. Podstawowy warunek; 
16. W oknie celi; 19. Krążki kiełbasy; 
20. Podstawa; 21. Biała szata litur-
giczna; 22. Plemię amazońskich In-
dian; 23. Tlenowy dla nurka; 28. Przed 
pchaczem; 31. Stan zniszczenia; 
32. Pokutnik; 33. Odcień żalu w gło-
sie; 34. W każdym teatrze; 35. Cecha 
bohatera; 36. Firmament; 37. Rodzaj 
tkaniny przystrzyganej jak aksamit.

PIONOWO: 1. Gra; 2. Mała Aga-
ta; 3. Defekt maszyny; 4. W Portuga-
lii przed euro; 5. „Góral” bokser; 6. Po-
karm; 7. Nie ma na nie rady; 14. Spa-
ja mur; 15. Mała sztaba; 17. Ptak 
wodny; 18. Rusztowanie na dywan; 
24. Urzędowy etat; 25. Roślina na 
olej; 26. Dłużnik wekslowy; 27. Two-
rzą abecadło; 28. Jeden z kolorów; 
29. Pinczer karłowaty; 30. Niedzielny 
kierowca.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 16 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 18. III. 2011 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-

nia” – krzyżówka nr 3/2011. Nagro-
dy za rozwiązanie krzyżówki nr 2/2011 
z hasłem – A może to wiosna, otrzy-
mują: Zyta BARCHAŃSKA, zam. ul. 
Jana Polaczka; Hildegarda ŚNIE-
GOCKA, zam. ul. K. Świerczewskiego; 
Jacek KŁOSOWSKI, zam. ul. W. Wró-
blewskiego. Zwycięzcom gratulujemy 

i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród. Na-
groda główna – niespodzianka – ufun-
dowała firma Sukces s.c., Siemiano-
wice Śl., ul. Walerego Wróblewskie-
go 67. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

Dlaczego blondynka wyjmuje drzwi jak 
idzie się kąpać?

Bo nie chce żeby ją ktoś podglądał 
przez dziurkę od klucza... 

J K L.
W parku na ławce leży książka. Wi-

dzi ją student prawa. Zaczyna czytać:
- Eee tam. Żadnych opisów mor-

derstw, popełnianych przestępstw... To 
nie dla mnie.

Widzi ją student matematyki:
- Eee tam. Żadnych wzorów, zadań 

algebraicznych... To nie dla mnie.

Podnosi ją student medycyny:
- O! „Pan Tadeusz”! Nie wiem co to 

jest, ale mogę nauczyć się na pamięć.
J K L.

Wchodzi facet do sklepu zoologicz-
nego i mówi:

- Chciałbym kupić tego żółwia z wy-
stawy, który stepuje.

- Stepujący żółw? O cholera! Zapo-
mniałem wyłączyć grzałki do piasku!

J K L

Na lekcji polskiego nauczycielka pyta:
- Jaki temat omawialiśmy na ostatniej 

lekcji gramatyki?
- Zaimki - odpowiedział któryś 

z uczniów.
- Jasiu, wymień dwa zaimki!

- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze!

J K L.
Szef do blondynki:
- Proszę posprzątać także w windzie...
- Dobrze, ale czy na wszystkich pię-

trach?
J K L.

Jasiu spóźnia się pół godziny na lekcję 
języka polskiego. Nauczycielka pyta go:

- Jasiu, dlaczego się spóźniłeś?
- Bo napadł na mnie groźny bandyta 

z pistoletem w ręce!
- To straszne! - mówi nauczycielka - 

I co było potem?
- Potem zabrał mi zeszyt z zadaniem 

domowym!
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ra rzesza, o czym przekonujemy się, 
ogłaszając kolejne edycje Zielonego 
Konkursu. Jego podstawowym celem 

jest poprawienie wizerunku naszych 
osiedli i zwiększenie utożsamiania się 
ze swoim domem, bo przecież nasze 
mieszkanie jest jednym z jego ele-
mentów. To umiłowanie kwiatów po-
woduje, że z chwilą ich rozkwitu przy-
jemniej chodzi się uliczkami osiedlo-
wymi i ogląda balkony i ogródki mie-
niące się różnymi kolorami.

Osobom nieposiadającym ogródka 
przydomowego rekomendujemy za-
łożenie go na własnym balkonie. Bę-

dzie co prawda mniejszy, ale może 
być równie piękny. Możemy hodować 
tam rośliny ozdobne, które będą kwi-
tły przez letnie miesiące albo zdecy-

dować się na byliny całoroczne. Wów-
czas będziemy mogli odpocząć w oto-
czeniu zieleni o każdej porze roku, 
gdy tylko pozwoli nam na to aura. 

Niniejszym ogłaszamy, że rozpo-
czynamy kolejną edycję Zielone-
go Konkursu i już teraz dziękujemy 
tym, którzy kwiatami ozdabiają na-
sze domy, ich obejścia.

Liczymy na pomoc Czytelników w re-
dagowaniu rubryki. Czekamy na Pań-
stwa informacje o ogródkach przydo-

mowych i ładnych balkonach. Będzie-
my je systematycznie prezentować na 
łamach „MS”.

Na wytypowanych laureatów będą 

pod koniec lata czekały symboliczne, 
ale i atrakcyjne nagrody.

Na dzień dobry parę zdjęć pierw-
szych wiosennych kwiatków. Wkrótce 
pojawią się w naturze i na żywo bę-
dą cieszyć nasze oczy. Czekamy też 
na wiadomość o tulipanowym dywanie 
od Pani Ambroży – laureatki z 2010 r. 
gdyż, jak mówiła podczas podsumo-
wania zeszłorocznej edycji konkursu, 
zasadziła ponad 200 tych kwiatów.

pes

Informacja o półkoloniach” i innych zajęciach w DK „CHEMIK” organizowanych w ramach akcji „ZIMA 2011

W styczniu br. DK „Chemik” był 
czynny od 800 do 2000. Głów-

nym zadaniem placówki w te dni 
było zagospodarowanie czasu wol-
nego w okresie wakacji dzieciom 
i młodzieży pozostającym w mie-
ście.

W półkoloniach uczestniczyło 71 
osób – wg tygodniowej lisy obec-
ności i deklaracji zgłoszenio-
wych potwierdzonych przez 
rodziców.

Opiekę nad dziećmi spra-
wowało 3 wychowawców i 2 
pracowników obsługi - prze-
pisy przewidują opiekę 1 wy-
chowawcy na 15 dzieci.

Wychowawcy posiadali 
świadectwa pozwalające peł-
nić te funkcje, byli ubezpie-
czeni od odpowiedzialności 
cywilnej i zatrudnieni na pod-
stawie umowy-zlecenia.

Dla przychodzącej dziatwy, 
w czasie tygodniowych turnu-
sów, organizowano gry i zabawy spor-
towo-rekreacyjne oraz świetlicowe.

Ponadto, odbyły się:
- 2 wycieczki autokarowe do Brennej 

i Wisły – zejście z Kubalonki do Wi-
sły Czarne.

- 2 wyjścia na basen Zespołu Szkół 
Sportowych,

- 3 wycieczki do pobliskiego WPKiW,
- dzień sportu i rekreacji a w nim 

– strzelanie, biegi w workach i inne 
konkurencje przygotowane przez LOK 
i MTKKF

- warsztaty „Śpiewać każdy może” – 
prowadził je Bogdan Wantuła muzyk 
współpracujacy z „Chemikiem”,

- spotkanie dokształcające przygoto-
wane przez Biuro Pracy OHP.

Ferie zakończył bal przebie-
rańców.W godzinach popołu-
dniowych DK „Chemik” do-
stępny był dla młodzieży ze 
szkół ponadpodstawowych. 
Przychodzący w tym czasie 
mogli korzystać ze stołu bilar-
dowego, pograć w tenis stoło-
wy i grę piłkarzyki.

Wszystkie poczynania na pół-
koloniach były bardzo szczegó-
łowo odnotowane w dzienniku 
zajęć. O działaniach informo-
wał na bieżąco „Puls” to jest 
strona Urzędu Miasta oraz pra-

sa regionalna w tym miesięcznik „Moja 
Spółdzielnia”

Ponad 70 
dzieci

Foto: Archiwum

C z y r k a ć ,   c z y k c z y r i k a ć ,   ć w i r z y ć
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Czyrkać ,   c zykczy r ikać ,   ćw i r zyć
U nas tajniki przyrody odszyfro-

wują najstarsi górale. Gdzieś 
w świecie ponoć świstak na począt-
ku lutego przepowiada, kiedy na-
dejdzie wiosna. Wielu z nas zmiany 

pogody odczuwa na własnym orga-
nizmie – niezależnie od informacji 
napływających od meteorologów, 
czy górali...

Redakcja „Mojej Spółdzielni” nie ma 
w swoich szeregach specjalistów od 
prognozy pogody, świstaka też nie 
mamy, a i na co dzień nie dysponu-
jemy dostępem do górali. Nic nas też 
jeszcze w kościach nie strzyka i nie 
kłuje, gdy aura się zmienia. Mimo mro-
zów, jakie zafundował nam koniec lu-
tego już przypominamy – o kolejnej 
edycji Zielonego Konkursu, bo tylko 

dni dzielą nas od kalendarzowego roz-
poczęcia wiosny, topienia Marzanny. 
Przypomnienie tym bardziej na cza-
sie, gdyż specjaliści od prognoz dłu-
goterminowych twierdzą, że nieco sil-

niejsze mrozy przełomu luty – marzec, 
to jedne z ostatnich dni z tak znaczny-
mi ujemnymi temperaturami. Jako, że 
słońce coraz wyżej, to i ruch w przyro-
dzie, z dnia na dzień, coraz śmielszy. 
Na wierzbach widoczne już są kot-
ki, a i ptasie bractwo coraz odważniej 
przypomina o sobie i wkrótce – słowa-
mi Juliana Tuwima z wiersza Ptasie 
radio – będzie coraz głośniej:

... czyrkać, czykczyrikać,
ćwirzyć, ćwikać...
....ćwierkać, świstać, kwilić,
Pitpilitać i pimpilić...

czyli będzie umilać nam czas swym 
śpiewem dowodząc dobitnie – zima to 
już historia.

Rychłego nadejścia wiosny, mimo 
że zima swe uroki ma, oczekują za-

pewne wszyscy. Szczególnie miło-
śnicy kwiatów i ogródków przydomo-
wych z utęsknieniem patrzą na słup-
ki termometrów. To właśnie oni, gdy 
przekopują swoje grządki w ogród-
kach, sadzą pierwsze kwiaty, wysta-
wiają skrzynki balkonowe przypomina-
ją nam, że przyroda budzi się do życia 
po zimowym letargu i wiosna już za 
pasem. A wraz z nią i nam przybywa 
więcej chęci do fizycznej aktywności.

Mieszkańców kochających kwia-
ty mieszka w naszej Spółdzielni spo-


