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

Wielki Konkurs 2012 rozstrzygnięty!
- Trzeba mieć prawdziwe szczęście, by zostać rozlosowanym spośród blisko 10 tysięcy osób, które na koniec 2012 roku 

nie zalegały z opłatami czynszowymi. Pewnie są wśród Was tacy, którzy w swoim życiu wygrali coś dopiero po raz pierw-
szy – tymi słowami rozpoczął spotkanie zwycięzców Wielkiego Konkursu Zbigniew Lekston – prezes Zarządu Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Jeszcze przed emocjami.

Losowania czas i…

…czas losowania.

Nagrody czekają.

Na zakończenie spotkania wspólna fotka finalistów.

ciąg dalszy na str. 4
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów 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.

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-106 Siemianowice Śląskie, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32 609-14-00

informuje, że  28. 03. 2013 r.

- o 11.00 ORGANIZUJE PRZETARG OGRANICZONY,
dotyczący członków oczekujących,

zarejestrowanych w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

- o 11.30 PRZETARG NIEOGRANICZONY,
którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności

do lokalu mieszkalnego:

ul. Przyjaźni 22 D/10 - o pow. 61,14 m2

IV piętro, 3 pokoje + kuchnia; cena wywoławcza 148.665,00 zł
(cena wywoławcza stanowi 85% wartości rynkowej)

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać
do 27 marca 2013 r. po uprzednim, telefonicznym porozumieniu się

z Administracją osiedla „Michałkowice”, pod nr tel. 32 228-57-38
Wpłata wadium, w wysokości 10 % ceny wywoławczej, przyjmowana będzie

do 28. 03. 2013 r. do godz. 10.30 w Agencji PKO BP, mieszczącej się 
w siedzibie Zarządu SSM, ul. Bohaterów Westerplatte 20  

lub dzień wcześniej na konto SSM

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706
Ponadto, prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami 

obowiązującymi w naszej Spółdzielni, które znajdują się  
na naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.com  

- wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu 
mieszkalnego zobowiązane są do posiadania  

notarialnego PEŁNOMOCNICTWA.
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium

następuje na wskazany numer konta bankowego.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.
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Wielki Konkurs 2012 rozstrzygnięty!

W jego trakcie, sześciu z siedmiu 
finalistów – jedna osoba nie przy-
szła – losowało nagrody-niespo-
dzianki. Przy okazji tego sympa-
tycznego spotkania była również 
chwila do porozmawiania o bieżącej 

działalności Spółdzielni i zadawania 
pytań bezpośrednio członkom Za-
rządu SSM.

Ideą „Wielkiego Konkursu”, co war-
te podkreślenia, nie jest nagradza-
nie osób sumiennie wywiązujących się 
ze swoich podstawowych obowiąz-
ków wobec SSM, ale zmobi-
lizowanie wszystkich lokato-
rów do płacenia czynszu bez 
żadnych opóźnień. Zazwyczaj 
część mieszkańców pod ko-
niec roku ma niewielkie za-
dłużenie i macha na to ręką. 
Tymczasem, kropla do kro-
pli i robi się kałuża, tak sa-
mo jest z pieniędzmi – grosz 
do grosza i w skali całej Spół-
dzielni okazuje się nagle, że 
jest to już znacząca suma. 
Stąd też poprzez ogłoszenie 
„Wielkiego Konkursu” władze 
Spółdzielni motywują wszyst-
kich mieszkańców do wejścia 
w kolejny rok z czystym kon-
tem czynszowym. Na podstawie kilku-
nastoletnich obserwacji i raportów fi-
nansowych wynika, że taka forma mo-
bilizacji przynosi skutki i działa mobili-
zująco.

W swojej wypowiedzi Zbigniew Lek-
ston podkreślił, że niepłacenie czyn-
szu naraża Spółdzielnię na opóźnienia 
w regulowaniu pieniędzy dostawcom 
usług, a każdy dzień zwłoki, to kolejne 
odsetki. – Oczywiście my również na-

liczamy dłużnikom odsetki, ale ściąga-
nie ich trwa niekiedy latami – akcento-
wał prezes SSM. Później zwrócił tak-
że uwagę na jeszcze inny aspekt za-
ległości czynszowych: - Niepłacenie 
to nic innego, jak zaciąganie kredy-
tu. Ten kredyt nawet drożej wychodzi 

niż w banku, bo tu dochodzą jeszcze 
koszty sądowe i komornik. Na szczę-
ście Wy – tu zwracając się do obec-
nych lokatorów – go nie zaciągacie 
i za to Wam dzisiaj dziękuję.

Przypomnijmy, że według wyliczeń 
Działu Czynszów Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej, na koniec 
2012 roku, 9.862 osoby (mieszkania) 
nie miały nawet  iewielkich zaległo-
ści czynszowych. Tym samym, zgod-
nie z wieloletnią tradycją, zakwalifiko-
wane zostały do „Wielkiego Konkur-
su”. Następnie specjalnie do tego po-
wołane w osiedlach komisje składają-
ce się z członków administracji, osie-
dlowych Rad i przypadkowych miesz-
kańców załatwiających akurat swoje 

sprawy w administracji, wyłoniły fina-
listów – po jednym z każdego osiedla 
– których zaproszono na spotkanie do 
Zarządu i losowanie nagród rzeczo-
wych. Jednocześnie wyłoniono oso-
by (po dwie z danego osiedla), któ-
re zwolnione zostały na trzy miesiące 

z opłaty czynszowej w części eksplo-
atacja. Osoby nagrodzone publikujemy 
w ramkach, a składy komisji zamieści-
liśmy na zakończenie tekstu.

Na spotkaniu finalistów głos zabrał 
także Wiesław Jaźwiec – przewodni-
czący Rady Nadzorczej SSM: - Nie-

zmiernie miło mi powitać obec-
nych tu mieszkańców. Cieszy 
to, że płacących jest znacznie 
więcej aniżeli zadłużonych. 
Często zaległości te wynikają 
jednak z trudnej sytuacji finan-
sowej lokatorów, niekiedy zaś 
bywa, że mieszkańcy świado-
mie, notorycznie unikają pła-
cenia czynszu. Przypadki są 
różne. Nie ma chyba obrad 
Rady Nadzorczej, na których 
nie dyskutowalibyśmy o pro-
blemie – wyjaśniał.

Później wyjaśniono zasady 
losowania nagród: - Losuje-
cie Państwo karteczkę z nu-
merem i na przykład ktoś, kto 

wylosował numer 1, wybiera nagro-
dę jako pierwszy. Wszyscy więc ma-
ją takie same szanse. Jak się okaza-
ło, losowanie było najmniejszym pro-
blemem, gorzej z wyborem dla siebie 
najpotrzebniejszego czy najfajniejsze-
go sprzętu o mniej więcej takiej samej 
wartości. Tu były dylematy, a niektó-
rzy laureaci – szczególnie ci z pierw-
szymi numerami – dość długo zasta-
nawiali się co wybrać, bo sprzęt mar-

ciąg dalszy ze str. 2

Zbigniew Lekston – prezes i Wiesław Jażwiec – przewodniczący RN SSM, gratulują laureatom.

Laureaci Wielkiego Konkursu 2012
Kolejność wg losowanych numerów i wybrana nagroda:

Osiedle „Chemik”
- Irena Kozyra – telewizor.

Osiedle „Węzłowiec”
- Gabriela Ciecierska – kino domowe.

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Henryk Cichoń – ekspres do kawy.

Osiedle „Michałkowice”
- Teresa Wełna – parowar.

Osiedle „Młodych”
- Czesława Chlebuś – robot kuchenny.

Osiedle „Centrum”
- Aniela i Józef Domin – żelazko.

Osiedle „Bańgów”
- Regina Nycz – blender.
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kowy, a w domu przydałoby to, a mo-
że tamto.

Później był już czas na luźną rozmo-
wę o niespodziewanym wyróżnieniu, 
funkcjonowaniu osiedli i przedstawie-

nie przez mieszkańców swoich ewen-
tualnych wniosków, uwag, pytań. Wła-
śnie od pytania, jakie roboty przewidu-
je Spółdzielnia w tym roku w budyn-
ku przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 73, rozpoczął jeden z mieszkańców 
osiedla „Chemik”. Poruszono też temat 
przycinki drzew w rejonie tego wieżow-
ca. Inny lokator dopytywał o remont 
dróg – ulic Hermana Wróbla, Wojcie-
cha Korfantego, Alfonsa Zgrzebnio-
ka. Usłyszał w odpowiedzi, że są one 
własnością Miasta i to właśnie w Urzę-
dzie Miasta należałoby zwrócić swoje 
spostrzeżenia w tej kwestii. 

Rozpatrywano też podczas zebra-
nia obowiązek mycia klatek schodo-
wych i problem związany z nie dosto-
sowaniem się niektórych lokatorów do 
Regulaminu. – Jeżeli problem będzie 
powtarzał się raz po raz, Spółdzielnia 
może zlecić umycie klatki schodowej 
firmie zewnętrznej i obciążyć koszta-
mi uchylającego się od tego obowiąz-
ku mieszkańca. 

W dyskusji pojawiła się sprawa se-
gregacji odpadów komunalnych i du-
żego wyzwania, jakie stoi przed miesz-
kańcami, by była ona prawidłowa.

- Wiele lat przepracowałem w bu-
downictwie. Widzę, że Spółdzielnia 
robi wiele dobrego, stara się, jak mo-
że – ocenił z kolei jeden z obecnych 
mieszkańców działalność SSM. Zbi-
gniew Lekston stwierdził, że jesz-
cze wiele spraw trzeba rozwiązać. 
Zwrócił też uwagę, iż sporo realizo-
wanych robót nie widać z zewnątrz, 
jak nowe piony wodne, wyremonto-
wane dachy, a to pochłania wielkie 
pieniądze. 

Podczas rozmowy padały również 
między innymi pytania odnośnie pra-
widłowego funkcjonowania wentylacji 
w mieszkaniach oraz instalacji central-
nego ogrzewania, a na koniec jedna 

z obecnych osób stwierdziła: - Absolut-
nie nie spodziewałam się, że zostanę 
wylosowana. Dotychczas nic nie wy-

grałam, tak więc systematyczne płace-
nie czynszu jednak się opłaciło. Miesz-
kanie jest jedną z najważniejszych rze-
czy, jakie posiadamy, dlatego dziwię 
się, że ktoś może nie płacić za nie.

Na wszelkie sprawy poruszane w luź-
nej rozmowie wyczerpujących odpowie-
dzi udzielali: Zbigniew Lekston, Wie-
sław Jaźwiec, Jolanta Sobek – wice-
prezes Zarządu SSM ds. Członkow-
sko-Mieszkaniowych i Marian Odczyk 

– wiceprezes Zarządu SSM ds. Tech-
nicznych. Dla finalistów wyłonienie do 
finału i udział w losowaniu nagród by-
ło wielkim zaskoczeniem. Tylko jed-
na z Pań stwierdziła, że fakt ten przy-

jęła spokojnie. Spotkanie zakończyło 
wspólne zdjęcie wyróżnionych.

Składy Komisji losujących w po-
szczególnych osiedlach:

Osiedle „Chemik”
Jan Dudek, Halina Napora, Ewa 

Ozner, Waltrauda Szymańska.
Osiedle „Bańgów”

Adam Cebula, Mieczysław Hojda, 
Ewa Luty, Danuta Morawiec, Krysty-
na Pelon.

Osiedle „Węzłowiec”
Małgorzata Folta, Piotr Iwaniak, 

Piotr Okwiek, Krzysztof Wojtynek.
Osiedle „Młodych”

Wioleta Bednarek, Maria Biela, Je-
rzy Knap, Bronisław Laube, Kornelia 
Olszewska.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Adam Górecki, Dorota Łącka, Be-

ata Nowak, Andrzej Sass.
Osiedle „Michałkowice”

Barbara Barzantny, Lucjan Błach-
no, Barbara Henel, Mikołaj Wajda.

Osiedle „Centrum”
Wojciech Chlebek, Józef Dworski, 

Andrzej Jagiełło, Jolanta Kowal.
Rafał Grzywocz

Laureaci Wielkiego  
Konkursu 2012 wylosowani 

w osiedlach
– trzymiesięczne zwolnienia z kosztów 

eksploatacji w opłacie czynszowej:
Osiedle „Chemik”

- Elżbieta Bednarczyk,
- Bogusława Majcher.

Osiedle „Centrum”
- Urszula Choinka,
- Radosław Jaśtal.
Osiedle im. Juliana Tuwima

- Renata, Piotr Dziacko,
- Tomas Dzierga.

Osiedle „Michałkowice”
- Urszula, Andrzej Katelbach,
- Gabriela Nowak.

Osiedle „Młodych”
- Henryk Przyłucki,
- Norbert Dziura.

Osiedle „Węzłowiec”
- Urszula Ziaja,
- Grzegorz Żędzian.

Osiedle „Bańgów”
- Gizela, Jerzy Król,
- Katarzyna Szuryn.

Co by tu wybrać?
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Szczególny powód dała analiza za-
ległości w opłatach za mieszkanie 
– prezentujemy ją poniżej. Wynika 
z niej, że na koniec ub.r. o 0,03% ob-
niżeniu uległ wskaźnik zadłużeń bie-
żących opłat za lokale w stosunku 
do stanu z 31 grudnia 2011 r. Spa-
dek ten zanotowano pomimo wzro-
stu naliczeń o około 276.138 zł.

Jak podkreślano wynik ten jest wręcz 
rewelacyjny. Mówiono w tym miejscu, 
że jest on zasługą szerokiej rzeszy 
spółdzielców terminowo i regularnie 
wnoszących opłaty. Chociaż płace-
nie za użytkowanie mieszkania jest 
obowiązkiem to należą się im słowa 
zarówno uznania jak i podziękowa-
nia. Przewodniczący RN SSM – Wie-
sław Jaźwiec pogratulował Zarządo-
wi wyniku i prosił o przekazanie tych 
słów wszystkim służbom SSM dbają-
cym o terminowość wpływu opłat i re-
agującym nawet na najdrobniejsze za-
wirowania. Zarząd i służby SSM kom-
plementowano także w dalszej czę-
ści obrad.

Lutowe posiedzenie RN SSM miało 
do rozpatrzenia kilka punktów – spraw – 
związanych z minionym rokiem. Były to:
- realizacja Planu Gospodarczo-Finan-

sowego Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej za 2012 r. Do wy-
konania planu wrócimy na łamach 
w Sprawozdaniu Zarządu,

- sprawozdanie z działalności Dzia-
łu Członkowsko-Mieszkaniowego za 
2012 r. – czytaj str. 7,

- wspomniana już analiza zaległo-
ści czynszowych w Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 
31. 12. 2012 r. – czytaj obok.
Do zagadnień tych dołączono bar-

dzo obszerne materiały liczące łącz-
nie kilkadziesiąt stron. W dokumen-

tach zamieszczono setki danych, któ-
re zilustrowano dziesiątkami wykre-
sów i tabel. Przewodniczący Komisji 
Rady Nadzorczej prezentując w trak-
cie obrad stanowiska Komisji przed 
głosowaniem o ich przyjęciu, a po ich 
rozpatrzeniu na spotkaniach Komisji, 
jednogłośnie podkreślali, że wszyst-
kie dokumenty przygotowane zostały 
wzorowo pod względem przejrzystości 
i czytelności, dokładności i rzetelności. 
Dodatkowo podczas obrad Komisji, 
członkowie Zarządu udzielali wyczer-
pujących odpowiedzi na wszelkie po-
ruszane sprawy. Komisje, jak wynika-
ło z wypowiedzi ich szefów, nie wnio-
sły żadnych uwag do rozpatrywanych 
materiałów i Rada jednogłośnie przy-
jęła wszystkie dokumenty.

Opinie Komisji przedstawiali:
- Gospodarki Zasobami 

Mieszkaniowymi
- Zbigniew Rogoż – Przewodniczący.

- Rewizyjnej
- Wiesław Gola – Przewodniczący.

- Organizacyjno-Samorządowej
- Piotr Majnusz – Przewodniczący.

Zebrania Osiedlowe 
Członków SSM

Podczas obrad Rada przyjęła Har-
monogram Zebrań Osiedlowych 
Członków SSM. Spotkania te, po-
czątek każdego o 1700, odbędą się 
w kwietniu br. w salach położonych 
najbliżej miejsca zamieszkania. Zebra-
nia dla poszczególnych osiedli zapla-
nowano na dni:
- 22. 04. – os. „Chemik” oraz  

os. „Bangów”
- 23 04. – os. „Centrum” oraz  

os. „Młodych”,
- 24 04. – os. „Michałkowice” oraz 

os. im. Juliana Tuwima 
- 25 04. – os. „Węzłowiec”.

Publikując z ponad miesięcznym 
wyprzedzeniem terminarz czynimy to, 
by każdy mógł zarezerwować sobie 
czas i spotkać się z władzami SSM 
i przedstawić swoje wnioski, opinie, 
tym bardziej, że w trakcie Walne-
go Zgromadzenia swobodna prezen-
tacja spraw jest mocno ograniczo-
na, a wręcz niemożliwa. Szczegóły, 
tj. miejsca odbycia Zebrań wraz z po-
rządkiem obrad zamieścimy w wyda-
niu kwietniowym.

Akcja Zima w mieście
– DK „Chemik”

Kolejnym zagadnieniem obrad by-
ło sprawozdanie z przebiegu „Akcji zi-
ma 2013” organizowanej przez Dom 
Kultury „Chemik” w kontekście prze-
prowadzonej wizytacji przez Człon-
ków Komisji Organizacyjno-Samorzą-
dowej i Społeczno-Kulturalnej Rady 
Nadzorczej SSM. W wizytacji uczest-
niczył również Wiesław Jaźwiec. Re-
lacjonując spotkanie w DK „Chemik” 
Piotr Majnusz podkreślił bardzo do-
bre przygotowanie obiektu, różnorod-
ność zajęć oraz profesjonalną opiekę 
nad dziećmi, które w rozmowach mó-
wiły wiele dobrego o półkoloniach i ich 
przebiegu i wychowawcach.

Z kolei Zbigniew Krupski – kierow-
nik DK „Chemik”, w swojej wypowie-
dzi uzupełnił sprawozdanie pisemne 
– czytaj w dalszej części tekstu – i za-
znaczył, że dokonuje się zmiana po-
koleniowa półkolonistów, gdyż spo-
ro było 7, 8-latków, którzy w zajęciach 
uczestniczyli po raz pierwszy. Krup-
ski poinformował RN, że za pośred-
nictwem Stowarzyszenia „Nasz Dom” 
wpłynęła dopłata z UM, którą wykorzy-
stano na zorganizowanie wycieczek 
w Beskidy oraz, że Jacek Guzy, pre-
zydent miasta przekazał nagrody, któ-
re wręczono po organizowanych kon-
kursach. 

Rada poprosiła też na spotkanie ko-
lejną grupę dłużników.

Materiały omawiane i zatwierdzane 
podczas obrad, ze względu na ich ob-
szerność, publikujemy ze skrótami.
Analiza zaległości „czynszowych” 

stan na 31. 12. 2012 r.
Ogólny wskaźnik zadłużeń bieżą-

cych opłat za lokale, pomimo wzro-
stu naliczeń czynszowych o oko-
ło 276.138 zł w stosunku do 2011 r., 
uległ zmniejszeniu o 0,03% i wynosi 
3,10%. Kwota zaległości bieżących na 
dzień 31. 12. 2012 r. to 2.204.572,45 zł.

Analiza przedstawionych zaległości 
pochodzenia czynszowego obejmu-
je zaległości bieżące, sądowe i spor-
ne i wskazuje, że ich poziom w po-
równaniu do stanu na dzień 31. 12. 
2011 r. obniżył się o 157.563 zł i wyno-
si 4.697.582 zł i 31. 12. 2012 r. wyka-
zywał on najniższy stan ze wszystkich 
miesięcy 2012 r.

W przypadku zaległości bieżących 
dotyczących lokali mieszkalnych, wg 
stanu na 31. 12. 2012 r., stan zale-
głości wzrósł w stosunku do 31. 12. 
2011 r. o 36.639 zł. Udział tych zaległo-
ści do naliczeń czynszowych również 

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Czas na zebrania
Z ogromnym zadowoleniem Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej przyjmowała praktycznie wszystkie materiały, jakie 
były do rozpatrzenia na jej posiedzeniu przeprowadzonym 25 lutego br.
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uległ nieznacznemu wzrostowi wyno-
szącemu 0,04% tj. z 2,99% do 3,03%. 
W omawianym okresie uległy natomiast 
obniżeniu bieżące zaległości czynszo-
we na lokalach użytkowych o 53.210 zł, 
tj. o 1,29% w stosunku do naliczeń.

Na podstawie danych przedstawio-
nych w tabeli i na wykresach można 
ponadto stwierdzić, że zaległości bie-
żące wg stanu na koniec grudnia 2012 
r. w stosunku do pozostałych miesięcy 
tego roku wykazują tendencję spad-
kową. W 2012 r. jedynie w lipcu i paź-
dzierniku zaległości bieżące stanowiły 
niższą kwotę. Biorąc jednak pod uwa-
gę stosunek tych zaległości do nali-
czeń czynszowych tylko w lipcu 2012 
r. wskaźnik ten był niższy o 0,02%.

Taka sytuacja świadczy o dużym 
zdyscyplinowaniu członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, wykazującym się poprzez re-
gularne i terminowe płatności dużą 
dojrzałością i solidnością. W stosun-
ku do pozostałych osób – zalegających 
z opłatami Zarząd SSM podejmuje róż-
nego rodzaju działania mające na ce-
lu odzyskanie zaległych od użytkowni-
ków lokali kwot. Do działań tych nale-
ży dostarczanie informacji przez służ-
by księgowe o zaległościach czynszo-
wych w postaci „potwierdzenia salda” 
oraz „zawiadomienia o wysokości sal-
da”, czy też poprzez korespondencję 
i rozmowy przeprowadzane przez pra-
cowników oraz kierowanie spraw o za-
płatę należności do sądu. W zakresie 
odzyskiwania długów SSM współpra-
cuje z 2 podmiotami gospodarczymi 
wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie. 
Dużą rolę w odzyskiwaniu długów od-
grywają również rozmowy dyscyplinu-

jące dłużników odbywane na posiedze-
niach Rady Nadzorczej.

W okresie 1. 01. 2012 do 31. 12. 
2012 r. wytoczono 146 spraw sądo-
wych o zapłatę należności w lokalach 
mieszkalnych na kwotę 636.048,22 zł.

Wpływy z tytułu wszystkich spraw 
sądowych do 31. 12. 2012 r. wyniosły 
1.181.405,92 zł. 

W odniesieniu do lokali użytkowych 
w 2012 r. wytoczono 5 spraw sądo-
wych o zapłatę należności na kwotę 
24.930,38 zł.

Na zaspokojenie zaległości dotyczą-
cych spraw sądowych z lokali użytko-
wych w 2012r. uzyskano wpływy w wy-
sokości 63.476,34 zł.

Wpływy na konto SSM z tytułu spraw 
sądowych są realizowane poprzez 
windykację komorniczą, ale również 
poprzez indywidualne wpłaty osób 
z zaległościami.

Po wyczerpaniu wszystkich sposo-
bów na odzyskanie zaległości czyn-
szowych, w sytuacji braku innych środ-
ków pozwalających na zaspokojenie 
Spółdzielni, Zarząd SSM kieruje prze-
ciwko uporczywemu dłużnikowi wnio-
sek do sądu o eksmisję.

Na dzień 31. 12. 2012 r. 28 użytkow-
ników lokali posiada prawomocne wy-
roki eksmisyjne, z czego 23 z prawem 
do otrzymania lokalu socjalnego.

Sprawozdanie z działalności 
Działu Członkowsko-Mieszkaniowego  

za 2012 rok
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 ro-

ku do działu członkowsko-mieszkaniowe-
go wpłynęło 3.352 pism, na 1.742 udzielo-
no odpowiedzi, a w pozostałych sprawach 
wystawiono umowy o ustanowieniu spół-
dzielczych lokatorskich praw do mieszkań, 

umowy o ustanowieniu spółdzielczych 
własnościowych praw do lokali w wyni-
ku przekształcenia oraz decyzje w wyni-
ku kupna-sprzedaży mieszkań i garaży na 
podstawie zawartych aktów notarialnych. 
Z ruchu ludności oraz w wyniku eksmisji 
uzyskano 11 mieszkań, w trakcie 10 zor-
ganizowanych przetargów 3 mieszkania 
zostały sprzedane w przetargu ograniczo-
nym, natomiast 8 zostało wylicytowanych 
na przetargu nieograniczonym.

Ponadto, zawarto umowy o ustano-
wienie praw do lokali z tytułu:
- zgonu i prawa do spadku – mieszka-

nia lokatorskie -16,
- nowych inwestycji – mieszkania loka-

torskie – 2,
- rozwodów – mieszkania lokatorskie – 7,
- przywrócenia praw członkowskich 

– mieszkania lokatorskie – 4,
- wzajemnej zamiany – mieszkania lo-

katorskie – 20 (w tym 1 zamiana 
w zasobach SSM i 19 zamian poza 
zasoby SSM),

- darowizny, sprzedaże na rynku wtór-
nym, podziały majątku, dziedziczenia 
– spółdzielcze własnościowe – 187,

- decyzje potwierdzające nabycie przez 
Członków Spółdzielni prawa odręb-
nej własności do mieszkania – 116,

- przekwalifikowania mieszkań z lo-
katorskiego prawa na spółdzielcze 
własnościowe na nowych zasadach, 
czyli po wpłacie nominału umorzenia 
lub całkowitej spłacie kredytu – 1,

- kupna, dziedziczenia i darowizny ga-
raży – 53,

- z tytułu ustanowienia i przeniesienia 
prawa odrębnej własności mieszkań 
Spółdzielnia zawarła 117 aktów no-
tarialnych, w tym 17 aktów dotyczyło 
mieszkań, gdzie dokonano całkowi-
tej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu 
i odsetek wg tzw. normatywu,

- z tytułu ustanowienia i przeniesie-
nia prawa odrębnej własności gara-
ży zawarto 19 aktów notarialnych, 
w tym 13 aktów dotyczyło nowo wy-
budowanych garaży.
Przedłużono 11 umów o najem loka-

li, zawarto 3 nowe umowy najmu.
Na os. „Tuwima” wybudowano nowy 

budynek i oddano do użytku 9 miesz-
kań i 5 garaży.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 
do Spółdzielni wpłynęło 97 wniosków 
o przekształcenie mieszkania, 4 wnio-
ski o przekształcenie garaży, z cze-
go 66 wniosków zostało załatwionych, 
a pozostałe oczekują na zrealizowanie 
(m.in. ze względu na nieuregulowane 
sprawy prawne związane z rozwoda-
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mi, zgonami itp. osób wnioskujących).
Do Spółdzielni przystąpiło 230 człon-

ków, 391 zostało skreślonych.
W związku z brakiem obowiązku 

przystąpienia w poczet Członków SSM 
przy kupnie mieszkania, garażu lub lo-
kalu użytkowego na rynku wtórnym od 
1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku 
146 osób skorzystało z możliwości re-
zygnacji z członkostwa.

Zgodnie z uchwałą RN osoby te pła-
cą wyższą opłatę eksploatacyjną.

W wyniku przeprowadzonych eksmi-
sji oraz dokonanych zamian uzyska-
no spłatę zadłużeń wobec Spółdzielni 
w kwocie 344.480,00 zł.

Przygotowano projekty, a następnie 
uchwałę określającą przedmiot odręb-

nej własności dla 4 nowoutworzonych 
nieruchomości, natomiast 4 uchwały 
zostały zmodyfikowane.

Dane na dzień 31. 12. 2012 r.:
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni 

ogółem:
- 12.255 mieszkań o pow. 617.528,78 m2

w tym mieszkania o statusie:
- spółdzielczym lokatorskim – 868,
- spółdzielczym własnościowym – 5.801,
- prawo odrębnej własności – 5.572,
- umowy najmu – 14.
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni ob-

ciążone kredytem długoterminowym 
spłacanym wg tzw. „normatywu”:

- 321 mieszkań o pow. 18.022,23 m2

spłata całkowita w 2012 roku
- 17 mieszkań z wniosku o przeniesie-

nie własności,
- 5 mieszkań spłata bez przeniesienia 

własności.
Zasoby garażowe Spółdzielni 

ogółem:
- 2003 garaże o pow. 32.415,93 m2

w tym garaże o statusie:
- spółdzielczym własnościowym – 1.785,
- prawo odrębnej własności – 212,
- umowy najmu – 6.

Liczba członków Spółdzielni: 
13.430 w tym Członkowie:

- zamieszkali z tytułu posiadania 
mieszkania – 11.262,

- posiadający tylko uprawnienia do ga-
raży – 190,

- posiadający uprawnienia do lokali 
użytkowych – 34,

- prawni – 5,
- współczłonkostwa – 1.863,
- oczekujący – 76.

Wypoczynek dzieci  
– akcja Zima 2013

W lutym 2013 roku od 11 do 23 lu-
tego DK „Chemik” był czynny w godzi-
nach od 8.00 do 20.00. Głównym za-
daniem w tym czasie było zagospo-

darowanie dzieciom i młodzieży po-
zostającym w mieście czasu wolnego 
w okresie wakacji.

W półkoloniach uczestniczyło śred-
nio około 45 osób – wg tygodniowej 
listy obecności i deklaracji zgłosze-
niowych i potwierdzonych przez ro-
dziców. Z tego powodu opiekę nad 
dziećmi sprawowało 3 wychowaw-
ców i 3 pracowników obsługi. Przepi-
sy przewidują opiekę 1 wychowawcy 
na 15 dzieci.

Organizacja półkolonii została zgło-
szona i zarejestrowana Ministerstwie 
Edukacji i Kuratorium Oświaty. W trak-
cie półkolonii przeprowadzono 2 kon-
trole Stacji Epidemiologicznej.

Wychowawcy posiadali świadec-
twa pozwalające pełnić tę funkcję, by-
li ubezpieczeni od odpowiedzialno-
ści cywilnej i zatrudnieni na odstawie 
umowy-zlecenia.

W godzinach popołudniowych DK 
„Chemik” udostępniony był młodzieży 
szkół ponadpodstawowych gdzie mło-
dzież korzystała ze stołu bilardowego, 
tenisa stołowego i piłkarzyków.

Według tygodniowego harmonogra-

mu działały też wszystkie zespoły i kół-
ka zainteresowań.

Ponadto odbyły się:
- 2 wycieczki autokarowe do Wisły 

i Ustronia (Leśny Park Tradycji),
- 4 wyjścia na basen Zespołu Szkół 

Sportowych,
- 2 wycieczki do Parku Śląskiego  

d. WPKiW,
- dzień tańca nowoczesnego i turniej 

„Mam talent”,
- udział w zajęciach i projekcji filmo-

wej na terenie „Parku tradycji”, dzień 
sportu i rekreacji (strzelanie, bie-
gi w workach i inne przygotowany 
przez LOK i MTKKF)

- spotkanie dokształcające przygoto-
wane przez Biuro Pracy OHP
Ferie zakończył „bal przebierańców”

12 lutego gośćmi półkolonii byli:
- Wiesław Jaźwiec – Przewodniczący 

Rady Nadzorczej SSM
- Piotr Majnusz – Przewodniczący 

Komisji Organizacyjno-Samorządo-
wej i jej Członkowie

- Jan Dudek,
- Bronisław Breguła.

Goście zapoznali się z dokumenta-
cją, programem półkolonii i jego re-
alizacją. Przeprowadzili też rozmowy 
z wychowawcami i uczestnikami.

Wszystkie poczynania na półkolo-
niach zostały bardzo szczegółowo od-
notowane w dzienniku zajęć. O półko-
loniach często informowała prasa a in-
formacje o przebiegu półkolonii co-
dziennie informował na stronie Urzędu 
Miasta PULS DNIA.

Zsypy
W sprawach bieżących padło pyta-

nie o zsypy, tj. czy pozostaną w bu-
dynkach w związku z segregacją śmie-
ci. Funkcjonowanie zsypów jest zależ-
ne wyłącznie od mieszkańców – padła 
odpowiedź

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący RN SSM. pes

Czas na…ciąg dalszy ze str. 7

Zmiany w strukturze praw do lokali w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na przestrzeni 7 lat

Stan na
31. 12.

Mieszkania spółdzielcze
lokatorskie

Mieszkania 
własnościowe

Mieszkania z prawem 
odrębnej własności

Ilość spisanych
aktów notarialnych

w danym roku

2006 r. 5.694 6.487 0 0

2007 r. 5.365 6.620 235 235

2008 r. 2.240 6.462 3.503 3.268

2009 r. 1.232 6.035 4.945 1.442

2010 r. 1.065 5.894 5.265 320

2011 r. 965 5.812 5.455 190

2012 r. 868 5.801 5.572 117
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Nie ma taryfy ulgowej dla odnowionych ścian, skrzynek na reklamy, 
drzwi wejściowych, szyb i szybek, dźwigów osobowych, placów zabaw, 

ławek, koszy i dziesiątków innych przedmiotów wspólnego użytku.
Nie ma i już. Tylko szkoda, że spo-

łeczne przyzwolenie (nikt nic nie sły-
szał, widział) powoduje, że jest ona dla 
sprawców, a przecież gdybyśmy reago-
wali i ponosiliby oni kary, to wielu za-
drżałaby ręka nim coś by zniszczyli. By 
nie być gołosłownym przykład. Otóż, 

w drugiej połowie lutego br. uszko-
dzono szybę zbrojoną w II drzwiach 
wejściowych w domu przy ul. Karola  

Szymanowskiego 2 w osiedlu Bań-
gów. O dziwo, sprawca, zagrożony wy-
kryciem, po jakimś czasie sam zgło-
sił się na policję i zobowiązał do napra-
wy szkody Zrobił tak, bo ciąży na nim 
ryzyko rychłego powrotu do więzienia. 
Świadomy bardziej dotkliwej kary wy-
brał taką drogę. Pamiętajmy o tym. Na-
sza natychmiastowa reakcja może być 
znaczącą przestrogą. pes

Zgłosił się 
sam

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Władysława St. Reymonta 46-
48 – zniszczono kosze na śmieci.

„MŁODYCH”
- al. Młodych 3 – wybito szybkę 

w drzwiach wejściowych,
- ul. Niepodległości 26 – wybito 

szybkę w drzwiach wejściowych,
- pl. Skrzeka i Wójcika 5B – połama-

no skrzynkę na listy.

„CENTRUM”
- ul. Komuny Paryskiej 1 – obsma-

rowano elewację. 
„CHEMIK”

- ul. Walerego Wróblewskiego 55 – 
wybito szybę w drzwiach wejściowych,

- ul. W. Wróblewskiego 41 – boho-
mazy na elewacji.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 13B – pod-

palono skrzynkę na reklamy,

- ul. Wł. Jagiełły 41 – garaże wy-
miennikowni kolejny raz upstrzone na-
pisami.

im. Juliana TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 9C – wy-

bito szyby w drzwiach wejściowych,
- ul. Okrężna 1 – „graffiti”,
- ul. Hermana Wróbla 2B, C – zde-

wastowano skrzynki na reklamy,
- ul. H. Wróbla 8, 9 – wyrwano kosz 

na śmieci.
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Na lutowym posiedzeniu, Rada Osiedla „Bańgów” zaakceptowała ra-
mowy program obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia osiedla 

i dzień, w którym odbędą się najważniejsze wydarzenia.

S r e b r n y  j u b i l e u s z
XXV LAT

W sobotę, 22 czerwca br. na kręgu ta-
necznym odbędzie się Piknik Osiedlowy 
z ciekawym programem artystycznym 
i wieloma atrakcjami towarzyszącymi. 
Ale to nie wszystko. Położone obok bo-
isko stanie się areną rozgrywania turnie-
jów sportowych. Przewidziano rywaliza-

cję w takich dyscyplinach jak: piłka noż-
na, siatkówka i tenis ziemny. Dodajmy, 
w różnych kategoriach wiekowych.

Bliższe szczegóły poznamy wkrótce 
i już teraz proponujemy by rezerwo-
wać czas na obchody srebrnego jubi-
leuszu. rg

Okazało się, że po materiale w na-
szej gazecie najprawdopodobniej unik-
nęła kradzieży gotówki metodą „na 
wnuczka” – przyszła podziękować. 
Otóż: ktoś zadzwonił do niej poda-
jąc się za jej wnuczkę. Osoba ta mó-
wiła, że doszło do wypadku i szyb-
ko potrzebuje kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Mieszkanka osiedla nie dała 
się zwieźć i odłożyła słuchawkę – re-
lacjonuje Tomanek-Olczak. Niestety, 
w ostatnich kilku miesiącach nie wszy-
scy mieli tyle szczęścia...

Pomimo apeli, artykułów, spotkań 
z seniorami, oszustom nadal udaje 
się przechytrzyć i wyłudzić pieniądze 
od w sumie bezbronnych, starszych 
osób. Kilkanaście dni temu do samot-
nie mieszkającej, 83-letniej siemiano-
wiczanki zapukał mężczyzna: - Jestem 
z zakładu energetycznego, chciałbym 
sprawdzić instalację. Wpuszczony do 
domu fałszywy pracownik „Energetyki” 
prosił o wyłączanie i włączanie wszyst-
kich odbiorników prądu w mieszka-
niu, w celu sprawdzenia prawidłowe-
go działania, i tak kilkanaście razy. Ni-
czego niepodejrzewająca lokatorka ro-
biła, o co prosił. W tym czasie „ener-
getyk” spokojnie penetrował zakamar-
ki mieszkania. Łupem złodzieja padło 
kilkanaście tysięcy złotych. To nie jest 
odosobniony przypadek. Nie dalej 
jak w połowie stycznia br., do 79-let-
niej mieszkanki Michałkowic przyszły 
dwie kobiety – rzekomo pracowni-
ce osiedlowej administracji, pod pre-
tekstem awarii kanalizacji. Po dosta-
niu się do mieszkania poleciły loka-
torce, by udała się do łazienki i nalała 
do pełna wody w wannie. W między-
czasie skradły jej kilka tysięcy złotych. 
Mało? Pod koniec 2012 roku również 
dwie kobiety – „pracownice wodocią-
gów” – odwiedziły 77-letnią mieszkan-

kę z ulicy Walerego Wróblewskiego, 
celem sprawdzenia instalacji wodnej 
w mieszkaniu. Efekt: strata kilkuna-
stu tysięcy złotych. Przykłady, nieste-
ty, można mnożyć i mnożyć. Cwaniacy 
podają się za pracowników administra-

cji, zakładu energetycznego, wodocią-
gów, gazowni, towarzystw ubezpie-
czeniowych, usług multimedialnych, 
służb mundurowych, a nawet księży.

Jeżeli policja szybko dostanie sygnał 
o zdarzeniu, to jest większe prawdo-
podobieństwo, że uda złapać się oszu-
stów. – W grudniu 2012 r. mieliśmy ta-
kie oto zdarzenie. Starsza mieszkanka 
Siemianowic Śląskich odebrała telefon 
od mężczyzny, który poinformował ko-
bietę, że jej syn spowodował wypadek 
i potrzebuje 30 tysięcy złotych na zała-
twienie sprawy. Wyjaśnił, że pokrzyw-
dzeni w wypadku po otrzymaniu tej 
kwoty nie będą wnosić żadnych oskar-
żeń. „Kolega syna” udał się na umó-
wione spotkanie z mieszkanką, która 
przekazała mu 16 tysięcy złotych, ale 
nie spodziewał się, że to on zostanie 
wykiwany – za rogiem czekali już po-
licjanci. W rezultacie 31-letni mieszka-
niec Cieszyna trafił pod sąd – wyjaśnia 
mł. asp. Jagoda Tomanek-Olczak.

Bezwzględni, wyrachowani, nieugię-
ci. Amatorzy łatwego zarobku byli, są 
i będą. Jak się przed nimi uchronić? 
Trudno rozpoznać ich po wyglądzie, 
bo zazwyczaj ubrani są „roboczo”, ma-
ją nawet sfałszowane dokumenty, na 
wszelki wypadek gdyby komuś przy-

szło do głowy ich wylegitymować. Tak 
więc co robić?

- Najważniejsze, by nie wpuścić zło-
dzieja do mieszkania! Gdy to się stanie, 
kradzież jest już praktycznie przesą-
dzona. Oszuści podający się za kogoś, 
kim nie są stosują różne techniki per-
swazji i manipulacji. Ciężko jest im od-
mówić czegokolwiek, stąd lokator sta-
je się właściwie bezbronny wobec nich. 
Podkreślam, decydujący moment to ten 
przed naszymi drzwiami do domu. Nie 
myślmy stereotypami, że złodziej bę-
dzie wyglądał na złodzieja. Przyjdzie 
elegancki, pachnący, fachowy. Naszym 
zadaniem jest sprawdzenie jego tożsa-
mości i zweryfikowanie w danej insty-
tucji czy takiego kogoś nam wysyłano. 
Ważne, by zaczekał przed drzwiami. To 
żaden wstyd, jeśli okaże się, że ów fa-
chowiec jest rzeczywiście prawdziwy. 
Ostrożności nigdy za wiele – radzi To-
manek-Olczak i dodaje: Są wśród nas 
osoby, które nie mają telefonu, dlatego 
warto, by podczas ewentualnej „awa-
rii” zadzwonić po sąsiada, aby nam to-
warzyszył. Można powiedzieć również, 
aby zainteresowany przyszedł później, 
kiedy będzie syn, córka, inny domow-
nik. Oszust raczej nie wróci.

Policja apeluje nie tylko do osób star-
szych, lecz także do ich dzieci, wnu-
ków: – Przestrzegajcie swoich rodzi-
ców, dziadków. Gdy uważacie za ko-
nieczne, nie bójcie kontaktować się 
z Policją i to jak najszybciej. Nawet, je-
śli dojdzie do kradzieży, funkcjonariu-
sze służb mundurowych są w stanie 
zebrać ślady, np. odciski palców, śla-
dy butów itd. Wtedy łatwiej o schwyta-
nie ewentualnego sprawcy, sprawców.

Policja od lat prowadzi akcję „Nie 
reagujesz-akceptujesz”. W jej ramach 
między innymi i ten problem jest moc-
no akcentowany.

My zaś cieszymy się, że przestrogi 
zawarte w artykułach publikowanych 
w „MS” są w życiu pomocne.

 Rafał Grzywocz

Jakiś czas temu do Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Ślą-
skich zgłosiła się pewna starsza pani, mieszkanka osiedla im. Juliana 

Tuwima. Chciała pilnie porozmawiać z oficerem prasowym, młodszą aspi-
rant Jagodą Tomanek-Olczak. Miała przy sobie wycinek artykułu z „MS”.

Kombinują 
coraz  

bardziej
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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 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

Termin Budynek, adres

13. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 46A, B;  
Marii Dąbrowskiej 1; Obrońców 

Warszawy 1; Alfonsa Zgrzebnioka 25

14. 05.
wtorek

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

Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29, 31, 33

15. 05. 
środa

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

Alfonsa Zgrzebnioka 35, 37, 39

16. 05.
 czwartek

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

Zgrzebnioka 41, 43, 45

17. 05.
 piątek

Leona Kruczkowskiego 8, 
Władysława Sikorskiego 1A, B, C; 
Kościelna 36 d, e,f, Przyjaźni 8;  
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 51A, B;

18. 05.
 sobota

Przyjaźni 8A, 10, 10A, B, C;  
Alfonsa Zgrzebnioka 52A, B; 38A

Termin Budynek, adres

20. 05. 
poniedziałek

Kościelna 34, 34A, B, C;  
Alfonsa Zgrzebnioka 38B, 40

21. 05. 
wtorek

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

22. 05.
 środa

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

23. 05.
 czwartek

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

24. 05.
 piątek

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

25. 05. 
sobota

Przyjaźni 52, 52A;  
Wojciecha Korfantego 10A-C

27. 05.
poniedziałek

Władysława Łokietka 16A, B; 
Grunwaldzka 18;  

Wojciecha Korfantego 16A, B

Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na normatywną powierzchnię miesz-
kaniową:

1) osobom mieszkającym w loka-
lach, do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. określa 
dochód, który daje podstawę przyzna-
nia dodatku mieszkaniowego. Doda-
tek przysługuje osobom, których średni 
miesięczny DOCHÓD BRUTTO (z po-
datkiem) na jednego członka gospodar-
stwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wnio-

sku o przyznanie świadczenia nie prze-
kracza 175% kwoty najniższej emery-
tury (od 1. 03. 2013 r. – 831,15 zł) i wy-
nosi: - 1.454,51 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym, - 1.038,94 zł w go-
spodarstwie wieloosobowym, tj. 125% 
kwoty najniższej emerytury.

Dochód oblicza się, dodając wszyst-
kie DOCHODY BRUTTO (Z PODAT-
KIEM) wszystkich osób stale zamiesz-
kującyh razem w tym gospodarstwie.

Przypominamy, że kwota brutto  
to kwota bez składki: 

- emerytalnej, - rentowej, 
- chorobowej.

Do podstawy obliczenia dodatku 
przyjmuje się 90% wydatków ponoszo-

nych z tytułu korzystania z mieszkania.  
PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym zło-
żyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek zło-
żymy np. do końca marca, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1 kwietnia.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sy-
tuacjami życiowymi, zainteresowa-
ni uzyskają w: Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM, w Siemianowi-
cach Śl., ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

Nowa wysokość podstawy od 1 marca 2013 r.
1.454,51 zł w gospodarstwie jednoosobowym i  1.038,94 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym
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Sejm narzucił nowe obowiązki dla 
gmin i właścicieli nieruchomości
Zgodnie z art. 3. ust. 1 i ust. 2 usta-

wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391) utrzymanie 
czystości i porządku w gminie należy 
do obowiązkowych zadań własnych 
gminy, a ich wykonanie gmina zapew-
nia przez tworzenie odpowiednich wa-
runków a mianowicie:
- Zapewnienie budowy, utrzymania 

i eksploatacji własnych lub z inny-
mi gminami regionalnych instala-
cji do przetwarzania odpadów ko-
munalnych.

- Objęcie wszystkich właścicieli nie-
ruchomości na terenie Gminy syste-
mem gospodarowania odpadami ko-
munalnymi.

- Ustanowienie selektywne-
go zbierania odpadów ko-
munalnych.

- Nadzorowanie gospodaro-
wania odpadami komunal-
nymi, z jednoczesną kon-
trolą realizacji zadań po-
wierzonych podmiotom od-
bierającym odpady komu-
nalne od właścicieli nieru-
chomości.
1 lipca 2013 r. zacznie obo-

wiązywać nowy system go-
spodarki odpadami komunal-
nymi, który opierać się będzie na na-
stępujących zasadach:
- Odpady komunalne od właścicie-

li nieruchomości odbierać będzie fir-
ma wywozowa wybrana w drodze 
przetargu przez Miasto Siemianowi-
ce Śląskie.

- Opłatę za wywóz odpadów komunal-
nych oraz ich zagospodarowanie po-
nosić będzie nadal właściciel nieru-
chomości.

- W nieruchomości zabudowanej bu-
dynkiem wielolokalowym, obowiązki 
właściciela nieruchomości obciążają 
osoby sprawujące zarząd nierucho-
mością wspólną.

- Obowiązkiem właściciela nierucho-
mości będzie złożenie deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, pobra-
nie opłaty od poszczególnych miesz-
kańców oraz przekazanie należności 
na rachunek bankowy Urzędu Mia-
sta Siemianowice Śląskie.

- Właściciel nieruchomości zobowiąza-
ny jest do zadeklarowania wysokości 
opłaty w specjalnym formularzu (de-
klaracja o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-

nymi), a następnie złożenia w Urzę-
dzie Miasta Siemianowice Śląskie.

- Miesięczna stawka opłaty została 
ustalona przez Radę Miasta Siemia-

nowice Śląskie. Dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy 
wynosi ona:
11,30 zł za jednego mieszkańca/mie-

siąc, jeżeli odpady komunalne są zbie-
rane w sposób selektywny.

16,00 zł za jednego mieszkańca/mie-
siąc, jeżeli odpady komunalne nie bę-
dą zbierane selektywnie.

Dla nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powstają od-
pady komunalne – w placówkach usłu-
gowo-handlowych, szkolnych, zdro-
wotnych oraz innych urzędach i insty-
tucjach – opłata uzależniona jest od 
wielkości i ilości pojemników.

Uchwała nr 287/2012 Rady Mia-
sta Siemianowice Śląskich w spra-
wie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości oraz zagospo-
darowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, a także Uchwa-
ła nr 285/2012 Rady Miasta Siemia-
nowice Śląskie w sprawie regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Siemianowice Śląskie, 
dostępne są na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od 1 lipca 2013 r. nie będzie moż-
na już zawierać indywidualnych umów 

na odbiór odpadów komunalnych 
- w imieniu mieszkańców będzie robi-
ła to Gmina.

Oznacza to, że od początku lipca 
2013 r. to Gmina będzie właścicielem 
odpadów komunalnych wytworzonych 
przez mieszkańców, a następnie odbie-
rze je, podda odzyskowi i unieszkodliwi.

Dzięki wprowadzonym zmianom speł-
nione zostaną wymogi prawa unijnego, 
większa ilość odpadów poddana zosta-
nie odzyskowi, a miasto będzie czystsze 
– zniknie pokusa nielegalnego pozby-
wania się odpadów i tworzenia „dzikich 
wysypisk śmieci”. Do końca czerw-
ca właściciel lub zarządca nierucho-
mości winien mieć rozwiązaną umowę 
z przedsiębiorcą, który u niego odbiera 
odpady komunalne.

Zmiany w przepisach doty-
czących zagospodarowania 
odpadów komunalnych, któ-
re władze Siemianowic Ślą-
skich są zobowiązane wpro-
wadzić, mają na celu:
- Rozwój „segregacji u źró-
dła”.
- Zmniejszenie ilości odpa-
dów komunalnych w tym od-
padów ulegających biodegra-
dacji kierowanych na składo-
wiska odpadów.
- Zwiększenie liczby nowo-
czesnych instalacji do odzy-

sku w tym recyklingu oraz uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych 
w sposób inny niż składowanie.

- Prowadzenie monitoringu postępo-
wania z odpadami komunalnymi.

- Zmniejszenie dodatkowych zagro-
żeń dla środowiska wynikających 
z transportu odpadów komunalnych 
poprzez podział województwa na re-
giony gospodarki odpadami.
Informacje o funkcjonowaniu nowego 

systemu gospodarki odpadami można 
uzyskać pod numerami telefonów: 

32 760-54-92, 32 760-54-93
i 32 760-54-94.

Aby umożliwić przesłanie propozycji 
i uwag dotyczących systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi poda-
jemy adres skrzynki e-mailowej:

ir-go@um.siemianowice.pl Każde 
spostrzeżenie będzie dla nas cenne 
i z cała pewnością zostanie uważnie 
przeanalizowane w procesie wdroże-
nia nowego systemu

Pełnomocnik Prezydenta Miasta
ds. monitoringu systemu

gospodarki odpadami
i rozwoju przedsiębiorczości

Jerzy Kurzawa

Nowy system 
gospodarowania  

odpadami 
komunalnymi
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Kadencja Rad Osiedli na finiszu
Kadencja osiedlowych Rad prawie zakończona i nadszedł czas na próbę podsumowania ich pięcioletniego 

funkcjonowania. Jakie były minione lata oceniają Przewodniczący RO z poszczególnych osiedli. Ocena bę-
dzie wybiórcza i całościowa, gdyż mnóstwa wykonanych zadań, podjętych inicjatyw, zrealizowanych wniosków 
nie sposób wymienić w kilku zdaniach. Ustępujący szefowie RO zaprezentują też perspektywy dla poszczegól-
nych osiedli na lata kolejne. W drugiej połowie kwietnia br. odbędą się wybory do Rad Osiedli. W bieżącym wyda-
niu wypowiedzi trzech szefów RO.

Osiedle „Chemik”
Jan Dudek – przewodniczący Ra-

dy Osiedla „Chemik”: Analizując 
działalność Rady Osiedla w mijającej 
kadencji, oceniam ją bardzo 
wysoko. Widać było efektyw-
ne współdziałanie Komisji GZM 
i Komisji Społeczno-Porządko-
wej z Radą Nadzorczą i Zarzą-
dem Spółdzielni w sprawowa-
niu nadzoru i kontroli nad dzia-
łalnością administracji osie-
dla. Owocem tego było sys-
tematyczne podnoszenie es-
tetyki osiedla i poprawy wa-
runków bytowych jego miesz-
kańców. Z ogromną satysfak-
cją mogę stwierdzić, że mimo 
trudnej sytuacji materialnej lokatorów 
„Chemika”, nasze osiedle posiada je-
den z najniższych wskaźników zale-
głości czynszowych. To powoduje, iż 
otrzymujemy w ramach odpisów z eks-
ploatacji podstawowej większe środki 
finansowe na prace remontowo-kon-
serwacyjne. Dziękuję Wam za to Sza-
nowni Sąsiedzi.

Plany robót budowaliśmy wspólnie 
z administracją, po wnikliwej analizie 
potrzeb oraz lustracji terenu osiedla.

I tak dla przykładu podam:
W 2009 roku zmodernizowaliśmy 

trakt pieszy, tzw. Aleję Kościelną, bie-
gnącą od Rynku Bytkowskiego do uli-
cy Walerego Wróblewskiego 39-41, 
 powstało również boisko do gry w bo-
ules zlokalizowane tuż przy Rynku, na 
którym grywają zarówno dzieci, jak 
i dorośli. Ponadto, z inicjatywy młodzie-
ży naszego osiedla wykonano boisko 
wielofunkcyjne przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 47-49. Jest to jeden 
z kilku podobnych obiektów sporto-
wych ze sztuczną nawierzchnią wybu-
dowanych w ostatnich latach w zaso-
bach SSM. Przy okazji tej znaczącej 
inwestycji oddano do użytku kilkana-
ście nowych miejsc parkingowych dla 
samochodów.

Rok 2010 zapisał się min. zmoderni-
zowaniem terenu starego boiska przy 
ulicy Niepodległości 57-59. W ramach 
I etapu inwestycji wykonano skwer re-
kreacyjno-wypoczynkowy wraz z pla-

cem zabaw dla najmłodszych. Lata 
2010-2011 to koncentracja sił na robo-
tach związanych z termoizolacją blo-
ków i dociepleń stropodachów, a także 

rozpoczęcie prac przy montażu grzew-
czych instalacji elektrycznych w ryn-
nach i rurach spustowych. Ma to bo-
wiem na celu zminimalizowanie pro-

blemu ich oblodzenia, a w konsekwen-
cji zalewania ścian, czy wręcz ich ury-
wania się pod ciężarem lodu. Dodatko-
wym i to ogromnym plusem jest prze-
ciwdziałanie tworzeniu się sopli lodu, 
czyli poprawa bezpieczeństwa prze-
chodniów. 

- W roku 2012 zaplanowano i wyko-
nano jedno ze sztandarowych zadań 
ostatnich lat, czyli zagospodarowanie 
terenu przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 65 pod tzw. Promenadę. Był 
to również rok ukończenia wszelkich 
pracy przy termoizolacji budynków – 

„Chemik” stał się osiedlem kolorowym.
Nie wszystko jednak, co sobie wcze-

śniej zaplanowaliśmy, udało się wy-
konać. Niestety, z braku dostatecznej 

ilości środków finansowych 
nie ukończyliśmy II etapu 
zagospodarowania tere-
nu starego boiska w rejo-
nie budynku przy ulicy Nie-
podległości 57-59. Docelo-
wo ma powstać tam jeszcze 
29 nowych miejsc parkingo-
wych. Ponadto, nie dokoń-
czyliśmy także, z podobne-
go powodu, traktu piesze-
go prowadzącego od Ryn-
ku Bytkowskiego w kierunku 
Szkoły Podstawowej nr 1. 

To wyzwania na kolejne miesiące, lata. 
W perspektywie, co powinna uwzględ-
nić przyszła Rada Osiedla w swoich 
planach, są remonty dachów i komi-
nów, dokończenie realizacji kolejnego 
etapu programu pn. „Rynek Bytkow-
ski”, czyli opracowanie projektu i wy-
konanie Alei Szkolnej wraz z terena-
mi zielonymi, a także rozważenie moż-
liwości zagospodarowania części na-
szego osiedla w okolicach „RENOMY” 
pod rekreację.

Kończąc, pragnę serdecznie podzię-
kować Zarządowi oraz Radzie Nad-
zorczej SSM za owocną współpra-
cę z nasza Radą Osiedla. Równocze-
śnie składam podziękowanie wszyst-
kim Członkom RO „Chemik” za aktyw-
ną pracę przez całą kadencję i poświę-
ceniu własnego czasu dla innych.

Osiedle „Michałkowice”
Dariusz Bochenek – przewodni-

czący Rady Osiedla „Michałkowi-
ce”: Miniona kadencja Rady Osiedla 
„Michałkowice” mija pod znakiem wie-
lu sukcesów. Najważniejszym z nich 
jest budowa boiska przy ulicy Przy-
jaźni. Ten wspaniały wielofunkcyjny 
obiekt jest dobrym przykładem wyda-
wania pieniędzy naszych mieszkań-
ców. Oceniając zaś ilość korzystają-
cej z tego boiska młodzieży oraz dzie-
ci bawiących się na sąsiadującym pla-
cu zabaw widzimy, jak bardzo ta inwe-
stycja była w tym miejscu potrzebna.

Boisko wielofunkcyjne  
ul. Walerego Wróblewskiego 47-49 – wrzesień 2009 r. 
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Jan Dudek

ciąg dalszy na str. 14
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Drugim tematem mającym znamio-
na sukcesu tej kadencji jest znacz-
na rozbudowa parkingów na osie-
dlu Aleksandra Zawadzkiego (os. 
Robotnicze). Od lat borykaliśmy się 
z tym problemem i choć nie załatwili-
śmy wszystkich problemów, to jest to 
znaczny krok naprzód. 

W tej kadencji zakończyliśmy rów-
nież kompleksowy remont dachów na 
wszystkich budynkach naszego osie-
dla. Trwało to wiele lat, lecz nareszcie 
wszystkie dachy mamy pokryte trwałą 
papą termozgrzewalną co pozwala przy-
puszczać, że mamy z przeciekającymi 
dachami spokój na długi czas. Kończy 
się również program termomoderniza-
cji. W tym roku powinien być skończo-
ny ostatni budynek na naszym osiedlu.

Aktualnie realizowany jest program 
estetyzacji wejść do klatek schodo-
wych. Początkowo inicjatywa ta spotka-
ła się z mieszanymi ocenami naszych 
mieszkańców, lecz stopniowo przyzwy-
czajamy się do tego, że wokół jest co-
raz ładniej. Są już nawet inicjatywy, 
by pokryć kafelkami wszystkie schody 
w klatce schodowej. Widać, że stawia-
my sobie coraz większe wymagania.

Są też rzeczy, które się nie uda-
ły. Nie udała się inicjatywa likwida-
cji kotłowni gazowej przy uli-
cy Przyjaźni 8. Gdyby loka-
torzy dwa lata temu zdecy-
dowali się na tą inwestycję, 
dziś prawdopodobnie byliby 
już całkowicie niezależni od 
TAURON-u, co więcej – bio-
rąc pod uwagę bardzo wyso-
ki koszt podgrzewania wody, 
to całość już by się bilanso-
wała. Szanując jednak decy-
zję mieszkańców zrezygno-
waliśmy z tego zadania.

Ciągle również walczy-
my z wandalami. Wydajemy 
rocznie wiele tysięcy złotych, by likwi-
dować skutki ich działania.

Podsumowując naszą działalność 
należy wskazać, że nowa Rada Osie-
dla nadal powinna realizować inwe-
stycje „parkingowe”, dalej też winna 
utrzymać tempo poprawy wizerunku 
naszych budynków. Zresztą zadań jak 
zwykle nie braknie. Liczę też na no-
we inicjatywy naszych mieszkańców. 
Z zadowoleniem zauważam, że na ze-
braniach mieszkańców powoli zmienia 
się struktura zgłaszanych wniosków. 
Coraz mniej jest problemów wynika-

jących z drobnych uszkodzeń i awarii, 
a coraz więcej dotyczy oczekiwanych 
inwestycji w nasze otoczenie.

Pragnę na koniec podziękować 
wszystkim Członkom Rady Osiedla mi-
jającej kadencji za ich pracę, zaanga-
żowanie, determinację w walce o so-
lidną jakość prac wykonywanych na 
naszym osiedlu, a także własne inicja-
tywy i pomysły.

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda – przewodni-

czący Rady Osiedla „Bańgów”: Mi-
jająca kadencja Rady Osiedla obejmu-

jąca lata 2008-2013, była dla osiedla 
udana. Wybrana w 11-osobowym skła-
dzie na zebraniu osiedlowym w ma-
ju 2008 roku, ze względów losowych, 
zmniejszyła swoją liczebność jeszcze 
w trakcie trwania kadencji o dwie oso-
by. Wszystkim Członkom RO dzięku-
ję gorąco za aktywną pracę przez całą 
kadencję i ofiarowanie własnego cza-
su dla innych.

Głównym zadaniem Rady w minio-
nym okresie było wypełnianie statuto-
wo-regulaminowych obowiązków oraz 
ocena realizacji zgłaszanych i przyję-

tych wniosków na corocznych zebra-
niach osiedlowych mieszkańców.

Do pozytywów ostatnich pięciu lat 
zaliczyłbym:

- uruchomienie sieci monitoringu ja-
ko prewencyjnego systemu wpływa-
jącego na poprawę bezpieczeństwa 
i porządku w osiedlu. Dzięki temu od-
notowano znaczny spadek ilości de-
wastacji i niszczenia mienia oraz uzy-
skano możliwość dokumentowania 
wydarzeń w sprawach prowadzonych 
przez policję lub straż miejską,

- adaptację dla potrzeb administra-
cji i Rady Osiedla nowych pomiesz-
czeń przy ulicy Władysława Reymon-
ta 20, które przyczyniły się do poprawy 
warunków pracy pracowników admi-
nistracji oraz komfortu obsługi miesz-
kańców osiedla w trakcie ich wizyt. Po-
nadto, dzięki temu rozwiązano konflikt 
lokatorów budynku przy ulicy Wł. Rey-
monta 18-20 z byłym właściciel klu-
bu „RELAX”, który prowadził tu działal-
ność gastronomiczną,

- budowę i oddanie do użytku bo-
iska sportowego wielofunkcyjnego, co 
dla wielu mieszkańców, a szczególnie 
młodzieży, jest okazją do aktywnego 
wypoczynku i rekreacji,

- systematyczne z   większanie ilości 
miejsc parkingowych w osiedlu w tych 
rejonach, w których spotykało się to 
z akceptacją mieszkańców. Nie wszę-

dzie tak było. Przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 23-25-
27 lokatorzy nie wyrazili na 
taką inwestycję zgody,

- coroczną organizację Pik-
ników Osiedlowych dla miesz-
kańców z ciekawym progra-
mem artystycznym i zaple-
czem gastronomicznym.

Niestety, brak zadowalają-
cych efektów w przeciwdziała-
niu bezmyślnemu niszczeniu 
mienia wspólnego i dewasta-
cja infrastruktury osiedlowej, 
a także utrzymanie porządku 

i czystości terenów zielonych nagminnie 
zanieczyszczanych przez psie odchody, 
wciąż pozostaje naszą bolączką.

Perspektywa na przyszłość? Z pew-
nością przedstawiona zostanie na 
pierwszych zebraniach nowej Rady 
Osiedla. Pewne jest, że będzie reali-
zowany bardzo ważny program docie-
pleń budynków ujęty w latach 2012-
1016, na który składa się również re-
mont balkonów, a niezależnie od tego 
– estetyzacja kolejnych wejść do kla-
tek schodowych.

Rafał Grzywocz, pes

Osiedle „Bańgów” jest monitorowane.

Kadencja Rad Osiedli…

Dariusz Bochenek

ciąg dalszy ze str. 13

F
o

to
 arch

iw
u

m



15MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2013

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

Pora na pielęgnację zieleni
– drzew, krzewów, trawników

Gdyby tak zsumować, to aktualnie, czyli na przełomie lutego i marca br., w kilkunastu klatkach schodowych 
ekipy remontowe prowadzą konkretne roboty estetyzacyjne. Ostatnie tygodnie to również intensywne dzia-

łania nakierowane na pielęgnację drzew. Firmy zewnętrzne zajmują się usuwaniem starych oraz przycinką zdro-
wych. To najlepszy moment do takich prac: „spoczynek zimowy” – nie ma jeszcze liści na drzewach, a i ptakom 
wijącym sobie gniazdka nie utrudnia się zadania.

Osiedle „Michałkowice”
Wreszcie po kilku miesiącach znika-

ją rusztowania z budynków przy uli-
cach Przyjaźni 8-10 i 18-22. Na fini-
szu są bowiem roboty elewacyjne. To 

kolejne odnowione domy w „Michałko-
wicach”. Miejmy nadzieję, że nacieszą 
oko w tym stanie jak najdłużej i ominą 
je miłośnicy bazgraniny.

W tej części osiedla, konkretnie przy 
ulicy Przyjaźni 24-26, w kilku klat-
kach schodowych trwają jednocze-
śnie prace malarskie. Malowane są 
ściany. Dotychczas odświeżono klatki 
„24” i „24A”. Wkrótce będą w tym bu-
dynku odnawiane partery. Nieco dalej 
– w domu przy ulicy Wyzwolenia 8B, 
C praktycznie zakończyła się estety-
zacja parterów. Do wykonania w seg-
mencie „A” pozostają jeszcze płytki na 
posadzce.

Tymczasem osiedlowi konserwato-
rzy wymienili w ostatnim czasie pion 
wodny w budynku przy ulicy Przyjaźni 
10C. W najbliższym czasie nowy pion 
zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji zo-
stanie wykonany przy Przyjaźni 22.

Trwa przycinka drzew w całym osie-
dlu. W rejonie budynku przy ulicy Przy-
jaźni 10, za zgodą Wydziału Ochrony 
Środowiska, wycięto brzozę. Niedługo 
zielone światło do wycięcia otrzymają 
drzewa przy adresach:

- Walentego Fojkisa 5,
- Władysława Sikorskiego 2-4,

- Jana Hadamika 7,
- Kościelna 36.

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” również rozpo-

częła się przycinka drzew (1 marca 

br.). Na razie firma zewnętrzna zajęła 
się tymi, rosnącymi przy ulicy Karola 
Szymanowskiego.

Z ważniejszych robót na pewno na 
uwagę zasługują pomalowane klat-
ki przy ulicy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 83 i 85 i wymienione okna w klat-
kach schodowych budynku przy ulicy 
Władysława Reymonta 14-24. Dodaj-
my na marginesie, że ten budynek jest 
następnym w kolejności do docieple-
nia, po domu przy ulicy Wł. Reymonta 
10-12, gdzie obecnie ekipa remontowa 
„okupuje” ostatnią ścianę (balkonową).

Niedługo kilka kolejnych klatek scho-
dowych będzie miało odnowione wej-
ścia. Płytki klinkierowe ozdobią też 
klatki przy Władysława Reymonta 50-
56. To jeszcze nie wszystkie przewi-
dziane na ten rok.

Odnotujmy jeszcze, że konserwato-
rzy wymienili ostatnio pion zimnej, cie-
płej wody oraz cyrkulacji w budynku 
przy ul. Władysława Reymonta 4.

Osiedle „Chemik”
Jak informowaliśmy w ubiegłym mie-

siącu, odnawiane są aktualnie dwie 
klatki schodowe w osiedlu – przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego 55A (nie-
mal zakończona) i 55. Przyjemnie bę-

dzie teraz wrócić z pracy, czy po cięż-
kim dniu, wejść do  pachnącej klatki, 
zobaczyć estetycznie zmodernizowa-
ne partery, pomalowane ściany... To 
póki co najważniejsze trwające obec-

nie roboty w „Chemiku”. A przy okazji 
nieco mniej przyjemny temat...

W ostatnich tygodniach przy wspo-
mnianej ulicy W. Wróblewskiego 55A 
pojawiły się skargi mieszkańców od-
nośnie sprzedaży alkoholu w Delika-
tesach otwartych całą dobę, znajdu-
jących się w sąsiedztwie budynku. 
W efekcie dochodziło do nocnych li-
bacji alkoholowych w klatce schodowej 
i obok budynku oraz dewastowania ele-
wacji. Po korespondencji między Sie-
mianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową 
a właścicielem lokalu użytkowego, ten 
drugi zobowiązał się między innymi do 
sprzątania terenu przyległego do skle-
pu i budynku oraz zwrócenia szczegól-
nej uwagi na to, co się dzieje w okoli-
cy lokalu. W przypadku nie dotrzyma-
nia obietnicy, Spółdzielnia wystąpi do 
Urzędu Miasta z wnioskiem o cofnięcie 
koncesji na sprzedaż alkoholu.

Wracając do bieżących remontów, 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego 
41AC wymieniono skrzynki elektrycz-
ne i domofonowe oraz po przeglądzie 
oświetlenia ulicznego, jeśli była taka 
potrzeba, naprawiono lampy i uzupeł-
niano je żarówkami.

Podpionowe zawory różnicowe c.o.  
przynoszą szereg korzyści.

os. „Węzłowiec” – pięknieją partery  
przy Jana Polaczka 4B.

ciąg dalszy na str. 16
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Niebawem wymienione zostaną 
drzwi wejściowe w korytarzach loka-
torskich budynku przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 73.

Osiedle „Węzłowiec”
Rozpoczęła się estetyzacja czterech 

klatek schodowych budynku przy uli-
cy Władysława Jagiełły 35. Aktualnie 
ekipa remontowa zajmuje się segmen-
tami „A” i „B”. Jeszcze wcześniej po-
dobne prace rozpoczęły się w budyn-

ku przy ulicy Wł. Jagiełły 33. Na błysk 
„świeci się” już klatka „E”, z kolei B, C, 
D są w trakcie wykonywania robót.

Zakończono za to już montaż zawo-
rów różnicowych pod pionami na in-
stalacji centralnego ogrzewania w do-
mu przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 11A, B, C, D. Dzięki ich zastoso-
waniu wyciszono szumy przepływu 
czynnika grzewczego w instalacji c.o. 
oraz co ważne – powinno przysporzyć 
to oszczędności w kosztach. Niedłu-
go podobne zawory założone zostaną 
w budynku przy Wł. Jagiełły 13.

W będącym pod pieczą ADM „Wę-
złowiec” budynku przy ulicy Jana 
Polaczka 8D wymieniono naświetla 
w klatce schodowej. Zastępuje się je 
stawiając nowe ściany, w których osa-
dza się okna z PCV. Po wykonaniu 
tynku na wymurowanej ścianie, cała 
klatka zostanie pomalowana. W tym 
roku takie same roboty szykują się 
jeszcze w klatce obok, czyli pod „C”.

Z kolei w budynku przy Jana Po-
laczka 4B trwa remont parteru klat-
ki schodowej. Na podstawie decyzji 
Prezydenta Bytomia i siemianowickie-
go Wydziału Ochrony Środowiska UM 
dokonano wycinki drzew przy ulicy 
Grunwaldzkiej 3A oraz na parkingu 
przy Władysława Jagiełły 2/Walere-
go Wróblewskiego 26.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Tu zakończyły się w ubiegłym miesią-

cu ostatecznie prace związane z malowa-

niem i zabezpieczeniem acekoli na budyn-
ku przy ulicy Wojciecha Korfantego 2.

Skończył się również remont klatki 
schodowej wraz z uporządkowaniem 
sieci teletechnicznej i instalacji domo-
fonowej w domu przy ulicy W. Korfan-
tego 15. Przy sprzyjających warun-
kach pogodowych, dokończone zosta-
ną jeszcze prace wykończeniowe, tj. 
zaplanowane wyłożenie wejścia płyt-
kami klinkierowymi.

Z innych ukończonych robót w osie-
dlu nadmieńmy na przykład wykona-
ną instalację deszczową przy ulicy Le-
śnej 13 (w tym budynku pozostała do 
pomalowania klatka schodowa), wy-
mianę pionu zimnej, ciepłej wody oraz 
cyrkulacji przy adresach:

 -Wojciecha Korfantego 9, 10,
- Leśna 13,
- ks. Jana Kapicy 5
oraz Hermana Wróbla 6A.
Trwa ponadto naprawa uszkodzo-

nych drzwi do zsypu oraz pomieszcze-
nia z węzłami c.o. w budynku przy ulicy 
Hermana Wróbla 7, a także drzwi wej-
ściowych do klatki przy Wojciecha Kor-
fantego 15. W momencie ukazania się 
gazety, roboty te najprawdopodobniej 
będą już załatwione. Nowe drzwi kon-
serwatorzy administracji wstawili tak-
że do pomieszczenia rozdzielacza c.o. 
w domu przy W. Korfantego 3B

Na początku lutego skontrolowano 
wszystkie urządzenia na placach za-

baw. Zanotowano nawet najdrobniejsze 
usterki. Nadszedł czas ich usunięcia.

Za oknami natomiast, przy odrobinie 
szczęścia, zobaczymy jeszcze ekipę 
ludzi zajmującą się przycinką drzew. 
Pod koniec lutego takowa miała miej-
sce przy ulicy Hermana Wróbla 7 oraz 
Leśnej 7, 13, 15.

Osiedle „Młodych”
W sąsiadującym z „Tuwimem” osiedlu 

nie jest inaczej. Na terenie całego os. 
„Młodych”, gdzie jest taka potrzeba, pro-

wadzone są roboty zmierzające do przy-
cięcia starych, spróchniałych lub zdro-
wych, ale zagrażających bezpieczeń-
stwu mieszkańców konarów drzew.

Zadowoleni z pewnością są miesz-
kańcy budynku przy ulicy ZHP 9. Koń-
czy się tam malowanie klatki schodo-
wej, a za chwilę będą jeszcze kładzio-
ne płytki na parterze.

Remont parteru rozpoczął się z ko-
lei przy Walerego Wróblewskiego 
6-8. Tu wymienione będą także drugie 
drzwi wejściowe do budynku. Pod ko-
niec lutego br. nowe, samozamykają-
ce się drugie drzwi wejściowe zamon-
towano w klatkach schodowych przy 
ZHP 1-5. W rezultacie powinno być 
jeszcze cieplej i nikt nie zasugeruje, że 
„ciągnie właśnie od drzwi”.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” wszystkie robo-

ty skupione są wewnątrz budynków. 
I tak w domach przy ulicy Kolejowej 
3 (trzy klatki) oraz przy Komuny Pa-
ryskiej 3 trwa malowanie klatek i es-
tetyzacja parterów. Robotnicy pracują 
również w klatkach schodowych blo-
ków przy ulicy Kruczej 1, 1A i 2 – tu 
modernizowane są partery.

Pod koniec lutego br. konserwatorzy 
wymieniali pion zimnej wody w budyn-
ku przy Ryszarda Gansińca 7.

Rafał Grzywocz

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

Nowe piony zimnej i ciepłej  
wody poprawiają przepływ.

os. „Tuwima” – Główne przyłącze gazu  
przy ul. Wojciecha Korfantego 2 zabezpieczono nową skrzynką.

Pora na 
pielęgnację 

zieleni…

ciąg dalszy ze str. 15
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Panowie z piłami mechanicznych 
na wysokościach  

– ostatnio częsty widok.

os. „Bańgów” – odnawiany parter budynku 
przy ulicy Władysława Reymonta 52.

os. „Chemik” – montaż nowych skrzynek 
elektrycznych i domofonowych na parterze budynku 

przy Walerego Wróblewskiego 41A.

os. „Młodych” – Bohaterów 
Westerplatte 6. Zabezpieczanie 

elewacji przed przeciekami  
– nad daszkiem wejścia do klatki.

os. „Tuwima” – w budynku ul. Leśna 13 wymieniono 
rury do odprowadzenia deszczówki schodowych.

os. „Bańgów” – przy ulicy 
Władysława Reymonta 14-24 

zamontowano nowe okna 
w klatkach schodowych.

os. „Chemik” – malowanie klatki schodowej  
przy Walerego Wróblewskiego 55A.

Pora na pielęgnację zieleni…
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Młodych” – jedne ze świeżo 
wstawionych drzwi wejściowych  

do klatki przy ZHP 1-5.

Porządkowanie starego drzewostanu.

os. „Tuwima” – na początku lutego  
przeglądnięto wszystkie place zabaw.

os. „Michałkowice” – odnowiona elewacja budynku Przyjaźni 18-22 jest ozdobą.

os. „Węzłowiec” – likwidacja naświetli ul. Jana Polaczka 8D.

os. „Węzłowiec” – Władysława Jagiełły 35  
– remonty klatek schodowych dobiegają końca.

os. „Tuwima” – pachną nowością  
drzwi do pomieszczenia rozdzielacza c.o.  

przy Wojciecha Korfantego 3B.

Pora na pielęgnację zieleni…
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Kończy się zima, tak więc śmia-
ło ogłaszamy inaugurację „Zie-

lonego Konkursu 2013”. Tak, to już 
ta pora. Większość z nas zapewne 
ma już dosyć zimy – mimo niewąt-
pliwych jej uroków, ale i... spogląda-
jąc raz po raz za okno, pyta siebie: 
Gdzie ta wiosna? Mimo że do jej ka-
lendarzowego rozpoczęcia jeszcze 
trochę czasu pozostało?!

A wiosna idzie i miejmy nadzieję, nic 
jej nie powstrzyma z przybyciem w po-
rę. By nie być gołosłownym prezentu-
jemy zdjęcie pierwszego jej zwiastuna, 
czyli: kwitnących przebiśniegów. Fo-

tografię nadesłała Marcela Węgrzy-
nowska, a wykonano ją koło budynku 
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 51. 
Dziękujemy!!!

Wróćmy do Zielonego Konkursu. 
Wielbiciele ładnych balkonów i zago-
spodarowanych przydomowych ogród-
ków powoli zacierają ręce i już debatu-
ją nad tym, jak ma wyglądać ich uko-
chany kącik. W naszej Spółdzielni ta-

kich osób nie brakuje. Ba, mamy na-
dzieję, że w tym roku to grono jeszcze 
się powiększy. A nuż ktoś włoży w bal-
kon swój pomysł i nagle okaże się, że 
był to „strzał w dziesiątkę albo, coś 

ładnego podpatrzy u kogoś i przenie-
sie na swój grunt.

Tak jak co roku, będziemy przecze-
sywali osiedla w poszukiwaniu wyróż-
niających się balkonów i przydomo-
wych ogródków. Jesteśmy pewni, że 
mieszkańcy nie zawiodą! Dla własnej 
satysfakcji i lepszego samopoczucia 
oraz dla przyjemności innych.

Na zachętę publikujemy fotografie wy-
brane jako jedne z piękniejszych ubie-
głorocznych balkonów i przydomowych 

ogródków, jakie uchwyciliśmy w obiek-
tywie – obejście domu przy ul. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 19 w osiedlu 
„Bańgów” i balkon – ul. Władysława Si-
korskiego w „Michałkowicach”.  rg

Były dni w lutym, w których popa-
dało dosyć dużo śniegu, a mróz trzy-
mał. Tak więc dozorcy wówczas już od 
wczesnych godzin rannych starali się, 
by chodniki, schody terenowe i do kla-
tek schodowych były czyste, oraz bez-
pieczne. W lutym obyło się bez awarii 
rynien i rura spustowych na skutek ni-
skich temperatur. Nie było też innych 
nieprzyjemnych niespodzianek zwią-
zanych z zimą.

Po drugiej tegorocznej odwilży, ad-
ministracje notowały pojedyncze zgło-
szenia od mieszkańców zawiadamia-
jące o przeciekach z dachów. A ta-
kie uwidoczniły się w budynkach 
przy adresach: Okrężna 4, Herma-
na Wróbla 3 w lokalu użytkowym przy 
H. Wróbla 12 (os. „Tuwima”), Alfonsa 
Zgrzebnioka 41, Walerego Wróblew-
skiego 49, 63D i F (os. „Chemik”), Po-
wstańców 46A, Komuny Paryskiej 3 
i Hutnicza 4 (os. „Centrum”).

Problem dachów i kominów wciąż 
jest sporym zmartwieniem zarówno 

mieszkańców poszczególnych nieru-
chomości, jak i SSM, choć i tak w du-

żo mniejszym stopniu, niż kilka lat te-
mu. Większość budynków w SSM ma 
za sobą kompleksowe roboty dekar-
skie. Te, które pozostały do zrobienia, 
są jednym z priorytetów najbliższych 
lat. W br. takie prace prowadzone bę-
dą na kolejnych budynkach, wg przy-

jętego Planu robót remontowych SSM, 
czytaj „MS” 1/13.

Topniejący śnieg i powstające w eks-
presowym tempie duże ilości wody nie 
były problemem dla studzienek ulicz-
nych. Spływała ona swobodnie.

W każdym osiedlu, jak to bywa po zi-
mie, w drogach pojawiły się pęknięcia 
i dziury, co niejednemu kierowcy przy-
sparza bólu głowy. Będzie co łatać. Tak-
że niektóre osiedlowe chodniki wyma-
gają naprawy, bo kostka się zapadła, al-
bo nie wytrzymała i pękła pod wpływem 
mrozu. Z wstępnych oględzin wynika, że 
tych uszkodzeń jest niewiele.

Rozpoczęto porządkowanie trawni-
ków pełnych psich odchodów. Temat 
sprzątania po swoich pupilkach to nie-
kończącą się opowieść. Mimo dziesiąt-
ków artykułów, próśb, apeli - jak zwy-
kle po zimie wychodzi, na jakim eta-
pie w tej materii jesteśmy. Wystarczy 
wejść na pierwszy z brzegu trawnik 
i już bierze obrzydzenie, bo gdzie 
nie spojrzeć tam g...

Najbliższe tygodnie będą stały pod 
znakiem szczegółowych przeglądów 
budynków oraz osiedlowej infrastruk-
tury pod kątem ewentualnych kolej-
nych pozimowych skutków. Chyba, że 
zima nagle znów zaskoczy... oby nie.

Rafał Grzywocz

Zima – odsłona druga. Ostatnia?
W momencie pisania za oknem świeciło słońce, termometr pokazywał 

kilka kresek powyżej zera, a w mediach trąbili o rychłym nadejściu 
wiosny i nic nie wskazywało na to, aby zima miała jeszcze powrócić. Służ-
by administracji w ostatnim miesiącu miały znacznie mniej pracy przy usu-
waniu śniegu i lodu, zaczyna się już raczej wiosenne porządkowanie.

Szufle były jeszcze potrzebne.

Rusza Zielony Konkurs
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O dawnych śląskich, wielkanocnych obrządkach
Wielkimi krokami zbliża się najstarsze, a zarazem najważniejsze święto chrześcijańskie – Wielkanoc,  

 upamiętniające Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Z wydarzeniem tym wiąże się wiele wyjątkowych zwy-
czajów, które każdy wierzący jest w stanie wymienić jednym tchem: pisanki, palmy wielkanocne, święconka,  
śmigus-dyngus – to najpowszechniejsze z nich.

Przez wieki kultywowano dziesiątki in-
nych zwyczajów i obrządków ludowych, 
dziś już coraz rzadziej spotykanych al-
bo niemal zapomnianych. Choć pew-
nie zachowanych, odłożonych gdzieś 
głęboko w pamięci starszych miesz-
kańców. Większość z nich może się 
wydawać dla „dzisiejszych”, szczegól-
nie tych mieszkających od urodzenia 
w miastach, wręcz abstrakcyj-
ne, odległe, ale tak było. I to 
jeszcze nie tak całkiem dawno 
temu. Miejmy świadomość, że 
Siemianowice Śląskie też od 
razu nie były miastem zabudo-
wanym blokami, marketami, 
zakładami pracy, ośrodkiem 
przemysłowym (prawa miej-
skie nabyło dopiero w 1932 
roku). Obok rozwijającego się 
przez minione wieki przemy-
słu, na terenie większości dzi-
siejszych blokowisk, były pola, 
ogródki działkowe, stawy czy 
łąki. Poniższy tekst traktuje o zwycza-
jach, obrządkach, zabawach czy prze-
sądach ludowych, jakie celebrowano 
w różnych częściach Górnego Śląska, 
zakorzenionych nierzadko i w innych 
regionach Polski i stamtąd często prze-
niesionych.

Święta te poprzedzone są 40. dnio-
wym postem, z którym nieodłącznie 
u nas związany był żur. Była to naj-
bardziej w Polsce powszechna postna 
potrawa. Żur uzupełniały śledzie i stąd 
obyczaje, iż na koniec postu tłukło się 
garnki do żuru, a śledzia wieszano np. 
na drzewie.

Wielki Post kończy Wielki Tydzień. 
Jego pierwszym dniem jest Niedziela 
Palmowa, zwana także „kwietną”. 

Niedziela Palmowa
W niedzielę poprzedzającą Wielka-

noc, od wieków obchodzonym zwy-
czajem jest święcenie w kościele pal-
mowej gałązki, przygotowanej zazwy-
czaj z wierzby, stanowiącej symbol 
zmartwychwstania i nieśmiertelności 
duszy. Do niej dokłada się bukszpan, 
borówkę, cis itp. Dzisiaj coraz częściej 
układa się barwne kompozycje z far-
bowanych traw, sztucznych, suchych 
kwiatów, przez co palma po części za-
traca swój tradycyjny styl.

Na Śląsku w okresie międzywojen-
nym powszechny był zwyczaj połykania 

baziek, aby: nie szkodziło zbyt obfite je-
dzenie wielkanocne i żeby nie bolało 
gardło – wiązało się to z przypisaniem 
poświęconym palmom mocy leczniczej.

Inny zwyczaj polegał na wbija-
niu w pole w Niedzielę Palmową lub 
w Wielkim Tygodniu niewielkich krzy-
ży wykonanych z poświęconej palmy. 
Miało to wpłynąć na urodzaj i chronić 

od „wszelkiego zła”. Do dziś spotyka-
nym zwyczajem jest za to wsadzanie 
palmy za święty obrazek wiszący na 
ścianie lub mocowanie jej nad drzwia-
mi do mieszkania.

Wielka Środa
W ten dzień do dziś jeszcze gdzie-

niegdzie spotykanym zwyczajem 
jest tzw. palenie żuru, czyli bieganie 
o zmierzchu po polach z zapalonymi 
miotłami i uderzanie nimi o ziemię, co 
by zboże dobrze rosło. Zazwyczaj czy-
ni to młodzież, rzadziej dorośli męż-
czyźni. Przed laty cała wieś oczekiwa-
ła wieczoru i żyła tym wydarzeniem. 
Po zakończeniu, niedopalone miotły 
– pochodnie rzucano na jeden stos, 
podpalano i bawiono się wokół ogni-
ska. W zależności od miejscowości, 
palenie żuru przybierało raz ton raczej 
zabawowy, gdzie indziej zaś przyjmo-
wało to formę procesji ze światełkami, 
idącą szukać Jezusa w Ogrójcu.

Wielki Czwartek
Popularnym zwyczajem wielko-

czwartkowym było chodzenie z tzw. 
klekotkami, klepaczkami czy też grze-
chotkami. Były to drewniane kołatki 
wykonane na desce z przymocowa-
nym niewielkim młotkiem, które przy 
potrząsaniu wydawały charaktery-
styczny dźwięk. W kościele stosowane 
były zamiast dzwonów na znak żałoby, 

zdrady Judasza i początku męki Chry-
stusa – od połowy czwartkowej mszy 
do południa Wielkiej Soboty.

Przed wojną, na przykład na Śląsku 
Cieszyńskim do chłopców z kołatka-
mi dołączali się przebierańcy, wśród 
których była postać diabła, odziane-
go w kożuch z odwróconym futrem na 
wierzch i trzymającym w ręku słomia-

ny cep oraz Judasza z długą 
brodą. Chadzający koło do-
mów przebierańcy oznajmia-
li, że nadchodzi dzień śmierci 
Chrystusa, niekiedy wędrując 
od domu do domu otrzymy-
wali parę groszy albo jajka.

Wielki Piątek
Starym zwyczajem na Gór-

nym Śląsku było obrzędo-
we obmywanie się w rze-
ce czy w pobliskim stawie. 
Istniał bowiem przesąd, że 
w nocy z Wielkiego Czwart-
ku na Wielki Piątek rozpo-

czynają się w przyrodzie cuda. Wie-
rzono, że woda przemienia się w krew 
Pańską, mającą cudowne właściwo-
ści. Aby wspomniany obrządek przy-
niósł pozytywne skutki, należało za-
moczyć się jeszcze przed wschodem 
słońca w całkowitym milczeniu i mo-
dlitwie (cicha woda). Woda powinna 
sama wyschnąć, w przeciwnym razie 
traciła magiczne właściwości. Kto ten 
swoisty rytuał wykonał poprawnie: był 
zdrów, wesół i szwarny przez cały rok.

Swego czasu sądzono również, że 
wypicie niewielkiej ilości wódki w Wiel-
ki Piątek wpłynie korzystnie na zdrowie 
przez kolejne miesiące. Ten znów, kto 
nie napije się alkoholu w tym dniu, bę-
dzie pijakiem przez cały rok. Wierzono 
również we właściwości lecznicze chrza-
nu. Zjadłszy pięć ostrych w smaku ka-
wałków chrzanu, symbolizujących pięć 
ran zadanych Chrystusowi po przybiciu 
go do krzyża, chorzy na żołądek mie-
li być wyleczeni z bólu. W dzień śmier-
ci Jezusa Chrystusa na krzyżu należa-
ło przy tym wszystkim zachować ścisły 
post i uczciwie przepracować dobę.

Wielka Sobota
Wielkosobotnie święcenie jedzenia 

przygotowanego do spożycia w świę-
ta, a także ognia i wody, kultywowa-
ne jest od wieków. Poświęcenie ognia 
symbolizuje światło Chrystusowe, od-
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strasza złe moce i daje oczyszczenie, 
wody zaś ma właściwości lecznicze.

Święcenie potraw wielkanocnych 
w Wielką Sobotę znane jest w Polsce 
już od średniowiecza. W przeszłości (np. 
na przełomie XIX i XX wieku na Górnym 
Śląsku) do koszyka wkładano przede 
wszystkim chleb, sól, chrzan, wino, jaja 
i wędzonkę. Co ciekawe jednak, w prze-
mysłowej części Górnego Śląska, jesz-
cze kilkadziesiąt lat temu świę-
cenie nie było wszystkim zna-
ne, nie praktykowano chodze-
nia z „koszyczkiem”. – Robotnik 
w osadach przemysłowych (...) 
znacznie się zmodernizował 
i nie przykładał zbytniej wagi do 
poszanowania tradycji i obrzę-
dowości ludowej. Dziś w więk-
szości domów trudno sobie wy-
obrazić Wielkanoc bez poświę-
conego jedzenia.

I o jajkach (kroszonkach) 
słowo. Zanim doszliśmy do momen-
tu, w którym barwniki do jajek może-
my kupić w sklepie i ta metoda staje 
się coraz powszechniejsza, jeszcze do 
końca XIX wieku używano barwników 
naturalnych pochodzenia roślinnego. 
Do farbowania używano łupin cebu-
li (do dziś metoda chętnie i chyba naj-
częściej stosowana). Kolory na jajkach 
uzyskiwano także z innych roślin, i tak:

Brązowy – łupiny orzecha, igły jodły,
Czarny, brązowy – wygotowane olcho-

we szyszki, kora dębu, szyszki olchowe, 
owoce czarnego bzu, suszone jagody

Czerwony a często i brązowy – su-
che łupinki cebuli,

Fioletowy – płatki ciemnej malwy,
Niebieski – owoce tarniny,
Pomarańczowy – marchew, dynia,
Różowy – sok z buraka (jeśli sok 

mocno rozcieńczymy wodą wyjdzie 
nam jasnoróżowy, jeśli długo pomo-
czymy w czystym soku, uzyskamy na-
wet kolor czerwony),

Zielony – trawa, pokrzywa, pędy 
młodego żyta, pszenicy, kora brzozo-
wa, wywar z jemioły,

Żółty – liście brzozy, olchy i młodej ja-
błoni, suszone kwiaty jaskrów polnych, 
rumianek, suche łupinki cebuli oraz igły 
modrzewiowe (jaśniejsze odcienie naj-
lepiej udają się na białych jajkach).

Może by tak w tym roku spróbować?
Techniki ręcznego zdobienia jajek, 

regionalna ornamentyka – różna w za-
leżności od części Górnego Śląska – 
aktualne są do dzisiaj.

W Wielką Sobotę w niektórych do-
mach oddawano się pokusie wróżenia. 
Jeszcze w okresie międzywojennym 

dość popularny zabobon związany był 
z książeczką do nabożeństwa i powo-
dzeniem mieszkańca domu. Otóż wie-
czorem, tuż przed snem, domownik 
otwierał ów modlitewnik na przypad-
kowej stronie, po czym wkładał go pod 
poduszkę. Następnego dnia w Wielka-
noc, znów otwierał tę książeczkę i je-
śli „wylosował” stronę o numerze wyż-
szym niż poprzedniego wieczoru, mia-

ło to świadczyć o powodzeniu w życiu 
w kolejnych miesiącach, niższy numer 
oznaczał, niestety – niepowodzenia.

Wielkanoc
Pierwszy dzień Świąt zazwyczaj 

przebiegał w uroczystej i poważnej 
atmosferze. Spędzano go wyłącznie 
w gronie rodzinnym. Współcześnie by-
wa z tym różnie.

Siedząc przy świątecznym stole, nie-
kiedy przychodziły do głowy różne wróż-
by wielkanocne (choć zdecydowanie 
rzadziej, aniżeli w Boże Narodzenie). 
Słyszało się, że komu wypadnie chleb 
z ręki, tego spotykać będą w danym ro-
ku same nieszczęścia; jeśli w ciągu nie-
dzieli wielkanocnej świeci słońce lub 
choćby tylko pokaże się na chwilę, bę-
dzie korzystna pogoda przez cały rok; 
kto w pierwsze święto wielkanocne dużo 
śpi, długo wypoczywa w łóżku, będzie 
w ciągu roku często chorował.

Spotykany współcześnie w niektó-
rych domach zwyczaj dzielenia się 
jajkiem i składania sobie życzeń tuż 
przed śniadaniem wielkanocnym nie 
był na Śląsku powszechnie znany. Sa-
mo zaś śniadanie, zawsze było jed-
nym z najobfitszych posiłków w roku. 
Do dzisiaj we większości śląskich do-
mów nie brakuje popularnych kołoców. 
Obiad w pierwszy dzień świąt, przypo-
mina typowy śląski, niedzielny obiad. 
W drugi dzień świąt na stole pojawia 
się już alkohol.

A co z resztkami jedzenia świą-
tecznego? Powszechnie przestrzega-
no zasady, że: święte się nie wyrzuca, 
dlatego spożywano wszystko do ostat-
niego kawałka. Nie było z tym proble-

mu, gdyż obecna obfitość jadła kiedyś 
tam była nie do pomyślenia i to nie tyl-
ko w związku z brakiem w zaopatrze-
niu. Nasi pradziadowie, poza nieliczny-
mi wyjątkami, nie mogli sobie na zbyt 
wiele pozwolić, 

Dziś mało kto pamięta, że we Wielka-
noc dużą frajdę sprawiała dzieciakom 
zabawa potocznie nazywana kulaniem 
jajec z górki. Wyglądało to w ten spo-

sób, że staczano z górki, po 
ziemi albo po desce, kroszonki 
w kierunku ducki (wgłębienia). 
Wygrywał ten, kogo jajko trafiło 
do ducki. W ręce najlepszego 
trafiały wszystkie uczestniczą-
ce w zabawie kroszonki. Jesz-
cze inna rozrywka polegała na 
stukaniu jajek. Czyje jajko po-
zostało całe – wygrywało.

Nieodłącznym elementem 
wielkanocnego poniedział-
ku do czasów nam współcze-

snych jest oblewanie wodą dziewczyn 
i kobiet. W różnych środowiskach, ina-
czej ten zwyczaj określało się lub okre-
śla: dyngus, lany poniedziałek, śmigus, 
sikanie albo śmiergust. Zawsze był to 
radosny dzień. Bywało jeszcze w nie-
których regionach Górnego Śląska, że 
dodatkowo dziewczęta i kobiety ude-
rzane były gałązką wierzbową (z roz-
sądkiem). Za „posikanie” zazwyczaj 
otrzymywało się kroszonkę. W niektó-
rych miastach i wsiach tego dnia wie-
czorem, odbywały się również zabawy 
ludowe, gromadzące większość miesz-
kańców danej społeczności.

We wtorek po świętach był jeszcze 
babski śmiergust. Wówczas rolę się od-
wracały – to dziewczęta brały w swoje 
ręce sikacze, wiaderka itp. i rewanżo-
wały się chłopakom za wczoraj.

Pielęgnujmy nasze tradycje, zwy-
czaje, by za drugie sto lat ktoś nie pi-
sał o nich, jako o dawnych obrzędach 
„dziś zanikających”.

Posiłkowano się publikacją Jerzego Pośpie-

cha – „Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku”.

Rafał Grzywocz, pes

Apelujemy o ostrożność
Śmigusowe polewanie wodą wynaturzyło się i prze-

rodziło w potężne lanie, bez względu na czas, miejsce 
i osoby. Dochodzi też do ekscesów, tj. wyrzucania wo-
reczków foliowych napełnionych wodą z okien wieżowców.

Czym to może się skończyć, pomyślmy: 1 l wody 
to 1 kilogram!!!

W lany poniedziałek patrzmy uważnie na budynki i mo-
kre plamy na ziemi, bo „szaleńców” nie brak.

Zwolennikom tych wygłupów przypominamy, że taki 
śmigus jest karalny.
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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

Opłata od ilości 
osób zamieszkałych*

Witam.
Piszę, bo w „MS” 2/2013 jest artykuł 

o śmieciach i mam w związku z tym 
takie pytanie: u mnie jest zameldo-
wanych 5 osób, ale córka z mężem 
i wnukiem już chyba 2 lata wynajmu-
ją mieszkanie. Do wynajmu mieszka-
nia córka ma umowę a wynajmujący 
odprowadza podatek i teraz w admi-
nistracji osiedla mnie powiedzieli, że 
trzeba dalej płacić wywóz odpadów 
i gaz za córkę i wnuka, bo choć z na-
mi nie mieszkają to liczy się zameldo-
wanie, ale przecież oni wynajmują le-
galnie mieszkanie i też płacą za wy-
wóz śmieci. Dowiedziałem się, że po-
noć można do tych wniosków, co skła-
damy dołączyć ksero umowy wynaj-
mu córki i prawdopodobnie nie będzie 
trzeba dalej za nich płacić. Gdzie moż-
na się dowiedzieć jak jest faktycznie, 
tym bardziej, że teraz dużo młodych 
rodzin nie stać na kupno mieszkania 
a chcą żyć samodzielnie i wynajmują 
mieszkania.

Marian G.
Dane tylko do wiadomości redakcji

Zadaliśmy pytanie, w której admini-
stracji Czytelnik uzyskał odpowiedź 
o zaświadczeniach i otrzymaliśmy od-
powiedź: Żona dzwoniła do spółdziel-
ni na Westerplatte i tam ją połączo-
no z jakimś pokojem i uzyskała taką 
informację. Ale dokładnie nic więcej 
nie wiem.

Zarząd SSM: Zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach i uchwale RM Siemia-
nowice Śl. przyjętej na tej podsta-
wie wysokość opłat za wywóz od-
padów komunalnych będzie w na-
szym mieście naliczana od ilości 
osób faktycznie zamieszkałych, 
a wielkość ta nie zawsze zgod-
ne jest z ilością osób zameldowa-
nych – ilość osób zamieszkałych 
może być większa lub mniejsza od 
zameldowanych. Dlatego też Za-
rząd SSM ustali wysokość opłat na 
podstawie złożonych w tej sprawie 
oświadczeń, jakie zostały Państwu 
przekazane, a nie na podstawie da-
nych o ilości zameldowanych uję-
tych w ewidencji. Zastrzegamy jed-
nak, że ustalenie opłaty od ilo-
ści osób zameldowanych będzie 

miało miejsce wyłącznie w przy-
padkach, gdy nie zostaną złożone 
wspomniane wyżej oświadczenia. 

Wymieniona ustawa, jak i uchwały 
RM, nie regulują zasad tworzenia 
opłat za użytkowanie windy i zu-
życia gazu rozliczanego z liczni-
ka zbiorczego, gdyż te zasady uję-
te są w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz wewnętrz-
nych przepisach danej spółdziel-
ni, czytaj obowiązujących regula-
minach. W uzasadnionych jednak 
przypadkach, i na podstawie odpo-
wiednich dokumentów, Spółdziel-
nia może odstąpić od naliczania 
tych opłat w odniesieniu do osób 
zameldowanych. Na przyszłość 
i tu apel do wszystkich zwracają-
cych się do SSM telefonicznie pro-
simy o zapisywanie nazwiska oso-
by, która w danej chwili udziela od-
powiedzi, bo odpowiedzialni za te 
kwestie pracownicy zostali dokład-
nie poinformowani o zasadach na-
liczania opłat za wywóz śmieci.

* tytuł od redakcji

Spółdzielnia 
nie przeprowadza  

„rewolucji śmieciowej”
Witam!

W związku z przeprowadzaną obec-
nie przez SSM tzw. „rewolucję śmie-
ciową” chciałbym poruszyć następu-
jący problem. Jako jeden z posiada-
czy garażu przy Al. Młodych na osie-
dlu Młodych, od kilku lat zastanawiam 
się, komu lub czemu służą 3 kontene-
ry na śmieci ustawione wzdłuż garaży, 
bo na pewno nie posiadaczom garaży, 
którzy płacą za ich opróżnianie. Mo-
że i ta opłata jest niska, bo jest to kil-
ka złotych miesięcznie, ale w skali ro-
ku daje to kilka tysięcy złotych.

Przed kilkunastoma latami kontene-
ry może i spełniały jakąś rolę, bo wielu 
garażowiczów po kilka godzin dzien-
nie spędzało w garażach, naprawia-
jąc i remontując swoje pojazdy. Rze-
czywiście wtedy dostawienie pojemni-
ków na śmieci było sensowne i wręcz 

konieczne żeby uniknąć wyrzucania 
śmieci za garaże. Obecnie mało kto 
grzebie przy swoim aucie, bo to już in-
ne czasy, inna jakość i klasa samo-
chodów. Tak naprawdę, to teraz nie 
da się za wiele przy samochodzie sa-
memu pomajstrować bez odpowied-
nich narzędzi, nie mówiąc już o znajo-
mości mechaniki. Obecnie opony zo-
stawia się po wymianie w warsztacie, 
akumulatory w sklepie, a części bla-
charskie na skupie złomu.

Jednak pomimo tego, kontenery są 
ciągle pełne. Dlaczego tak się dzie-
je? Ano dlatego, że okoliczni właści-
ciele domków jednorodzinnych (słu-
żę adresami), sklepików i punktów ga-
stronomicznych, okoliczni działkowi-
cze podjeżdżają wieczorami i cicha-
czem wyrzucają swoje śmieci do na-
szych pojemników. Pewien Pan pro-
wadzący działalność gospodarczą, od 
kilku lat pozbywa się w ten sposób 
swoich śmieci, w postaci starych kom-
puterów, klawiatur, uszkodzonych to-
nerów oraz dużych ilości zepsutych 
zabawek. Może niektórzy uważają, że 
te kontenery są niczyje.

Tylko dlaczego my, właściciele gara-
ży, mamy za to płacić? Teraz, gdy na-
stąpi podwyżka opłaty za wywóz śmie-
ci, może się okazać, że pojawi się wię-
cej osób chętnych „zaoszczędzić ina-
czej”. Jako, że są to odpady komunal-
ne niesegregowane, to opłaty dla wła-
ścicieli garaży mogą znacząco wzro-
snąć. Pozostaje jeszcze aspekt este-
tyczny – przepełnione kontenery wca-
le nie zdobią Al. Młodych. Osobiście 
jestem za ich likwidacją. Tym bardziej, 
że przy innych kompleksach garażo-
wych, którymi również zarządza SSM, 
takich kontenerów się nie spotyka.

Pozdrawiam, J. Z.
Adres e-mail i numer telefonu do 

wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Spółdzielnia nie 

przeprowadza żadnej „rewolucji 
śmieciowej”, a wykonuje jedynie 
zadania wynikające z odpowied-
niej ustawy i przyjętego w mieście 
„Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Miasta Sie-
mianowice Śląskie” w zakresie go-
spodarki odpadami komunalnymi.

Celem wprowadzenia nowych 
zasad jest m.in. uporządkowanie 

ciąg dalszy na str. 24
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przypadków, o których Pan pisze, 
tj. wyeliminowanie podrzucania 
śmieci, jak też i wyrzucania ich do 
lasów, na pola, do przydrożnych 
rowów. Po faktycznym wejściu 
w życie nowych przepisów, bez 
wyjątku każdy właściciel lub użyt-
kownik mieszkania, domku jedno-
rodzinnego, lokalu użytkowego, za-
kładu będzie musiał ponosić opła-
ty za wyprodukowane śmieci, co 
w praktyce oznacza, że bez sensu 
stanie się wożenie śmieci dokądś 
tam, czyli ich podrzucanie niż skła-
dowanie ich w miejscu wyznaczo-
nym dla każdej nieruchomości.

Po wejściu w życie nowych zasad 
garaże będą rozliczane za śmieci 
w wysokości 5 litrów na miesiąc na 
każdy garaż i od tej ilości będzie li-
czona opłata. Do obowiązków wła-
ściciela lub zarządcy w myśl prze-
pisów będzie należało zapewnie-
nie użytkownikom garaży miejsc 
do składowania śmieci wraz z po-
jemnikami zapewniającymi odbiór 
tych śmieci.

* tytuł od redakcji

Inna uchwała 
- skutek ten sam*

Witam!
Chciałem zwrócić uwagę, że zgod-

nie z Uchwałą nr 288/2012 Rady Mia-
sta z dnia 5. 11. 2012 r. zmienionej 
uchwałą nr 327/2013 z dnia 24. 01. 
2013 r. opłata dodatkowa w wysoko-
ści 1 zł od mieszkańca jest wnoszona 
za pojemnik do odbierania odpadów 
zmieszanych, a nie jak podano w ob-
jaśnieniu do „Oświadczenia w sprawie 
opłat za wywóz odpadów komunal-
nych zgodnie z Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
miasta Siemianowice Śląskie przyjęte-
go Uchwałą NR 285/2012 Rady Mia-
sta Siemianowice Śląskie” za każdy 
pojemnik.

Pozdrawiam
Zbigniew Jarosz, zam. ul. Okrężna
Zarząd SSM: Dziękujemy za 

uważne czytanie „MS” i zwrócenie 
uwagi oraz wskazanie pomyłki wy-
nikającej ze skrótu myślowego, co 
jednak nie ma żadnego znaczenia 
w stosunku do podanej wysokości 
ustalonej opłaty. Niemniej informu-
jemy, że opłata 1 zł dotyczy dzier-
żawy wszystkich (niezależnie od 

ich ilości) pojemników za odpady 
segregowane i zmieszane.

* tytuł od redakcji

„Czyn społeczny”  
– ul. Kolejowa

Jestem mieszkanką osiedla przy ul. 
Kolejowej. Sumiennie wypełniam gra-
fik dyżurów sprzątania klatki scho-

dowej i nie zamierzałam tego zmie-
niać, lecz od pewnego czasu sąsie-
dzi z piętra zaczęli odpuszczać swój 
dyżur i ostatnio schody sprzątam tyl-
ko ja. Czy pani dozorczyni jest tak za-
pracowana odśnieżaniem, że nie mo-
że myć klatek schodowych? Mieszka-
łam już w kilku miejscach i dopiero tu-
taj spotkałam się z czymś takim. Do 
obowiązków dozorcy zawsze należało 
dbać o czystość klatki schodowej (my-
cie podłóg, okien, drzwi wejściowych 
do budynku i lamperii) oraz odśnie-
żanie i zamiatanie chodników i zbie-
ranie śmieci z trawników wokoło blo-
ku. W końcu płacimy czynsze a epo-
ka czynów społecznych jest dawno za 
nami. Dlaczego ja mam nadal sprzą-
tać jak inni sobie odpuszczają?

Mieszkanka ul. Kolejowej
(Moje dane osobowe  

do wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: Zgodnie z obowią-

zującym Regulaminem obowiąz-
ków Spółdzielni oraz obowiązków 
Członków Spółdzielni, pozostałych 
użytkowników lokali w zakresie 
eksploatacji, remontów i ich rozli-
czeń utrzymanie czystości w klat-
ce schodowej należy do miesz-
kańców. W związku z tym w po-
zycji Koszty eksploatacji SSM nie 
nalicza opłat za sprzątanie klatek 
schodowych. Gdyby jednak Spół-
dzielnia przejęła te obowiązki na-
leżałoby się liczyć z dodatkową 
opłatą z tego tytułu. Mając powyż-
sze na względzie nie widzimy żad-
nych przeszkód, by mieszkańcy 
klatki schodowej lub danego bu-
dynku zawarli bezpośrednią umo-
wę z firmą wykonującą takie usłu-
gi lub z dozorcą obsługującym da-
ny budynek. 

Informujemy także, iż w przypad-
ku, gdy część zamieszkałych nie 

wywiązuje się z tego obowiązku to 
istnieje możliwość zgłoszenia te-
go faktu do właściwej dla miejsca 
zamieszkania administracji (w Pa-
ni przypadku ADM „Centrum”) 
a ta wystosuje pismo ze stosow-
nym przypomnieniem o istnieją-
cym obowiązku sprzątania. Z braku 
reakcji na pismo administracja zle-
ci wykonywanie tej czynności ze-
wnętrznej firmie a kosztami wyko-
nanej usługi obciąży uchylającego 
się od sprzątania.

AZART*
Wyłączenie emisji analogowej (czyli 

AZART-u) nastąpi na terenie Siemia-
nowic Śląskich dnia 20. 05. 2013 ro-
ku. Jest to również termin dla niemal 
całego regionu Śląska. W jakim ter-
minie administrator sieci AZART (fir-
ma UPC) zamierza umożliwić lokato-
rom odbiór bezpłatnej cyfrowej tele-
wizji DVB-T??? Większość SM upo-
rało się już z tym problemem, co SSM 
robi w tej sprawie, aby skutecznie za-
łatwić ten problem? Może warto za-
łożyć instalacje antenowe i zrezygno-
wać z usług UPC, z których jak na ra-
zie ze względu na dużą opieszałość 
klienci AZART są niezadowoleni. Już 
od 2012 można na zwykłej antenie 
zewnętrznej odbierać na telewizorach 
z mpeg4 lub tunerach DVB-T BEZ-
PŁATNIE piętnaście programów w cy-
frowej jakości z nadajnika w Koszto-
wach. Bardzo proszę o konkretną od-
powiedź.

M. Suda
Witam,

Kieruje się z takim pytaniem, jak 
wiemy firma UPC, która dostarcza pa-
kiet AZART, ogłosiła że niepotrzebne 
są żadne dekodery, aby odbierać te-
lewizję po 20 maja, kiedy ma nastąpić 
wyłączenie analogowej telewizji. Do-
myślam się, że sygnał będzie dekodo-
wany z cyfrowego na analogowy. Jak 
wiadomo aktualnie w pakiecie AZART 
posiadamy 9 kanałów, natomiast cy-
frowa telewizja naziemna, posiada ich 
aż 21. W związku z tym czy firma 
UPC, zamierza dodać kanały, które 
są nadawane ZA DARMO, do pakietu 
AZART? Jeśli nie, czy jest możliwość 
zainstalowania za oknem, na balkonie 
swojej anteny, aby móc odbierać tele-
wizję cyfrową?

Pozdrawiam Lokator z ul. Wróbla

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 26

ciąg dalszy ze str. 22



25MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2013

s-233/06-10

s-
27

5/
7-

12



26 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2013

Zarząd SSM: Z posiadanych 
przez nas informacji wynika, że po 
20 maja br. nie powinny nastąpić 
żadne zmiany w ilości odbieranych 
programów TV w ramach odpłat-
ności za korzystanie z tzw. pakietu 
AZART (podstawowego). W przy-
padku uzyskania innych informa-
cji niezwłocznie przekażemy je do 
publikacji na łamach miesięcznika 
„Moja Spółdzielnia”

Póki co Spółdzielnia nie planuje 
wykonywania d odatkowych anten 
umożliwiających odbiór wszystkich 
programów emitowanych cyfrowo 
ze stacji naziemnej, gdyż wiązało-
by się to ze znacznymi kosztami 
ich montażu a następnie z odpłat-
nością za konserwację tych urzą-
dzeń i całej instalacji.

Każde ewentualne założenie indy-
widualnej anteny odbiorczej musi 
być poprzedzone stosownym wnio-
skiem do właściwej dla miejsca za-
mieszkania administracji, a ta na 
jego podstawie określa warunki 
montażu takich anten.

* tytuł od redakcji

Podziękowanie
Słowa pisane w Gazetce, mają więk-

szą moc niż pisma składane w Zarzą-
dzie SSM – tak trzymać.

Pozdrawiam Helena Kawka 
Od redakcji: Dziękujemy za mi-

łe słowa i informujemy, że z do-
świadczenia wiemy, iż Zarząd SSM 
z jednakową mocą i estymą traktuje 
wszystkie kierowane do mieszkańców 
słowa czy to w korespondencji indy-
widualnej czy też w odpowiedziach 
na łamach „MS”.

Potrzebny zjazd
Witam serdecznie

Jestem mieszkanką ul. Michałkowic-
kiej 21. Piszę do Państwa z zapyta-
niem o możliwość zamontowania na 
schodach wejściowych naszej klatki 
szyn na wjazd wózków. Jestem mat-
ką dwójki małych dzieci i po raz drugi 
zmagam się z problemem wjazdu wóz-
kiem po schodach. Wiem, że sąsiadka 
również pisała do Państwa list z proś-
bą i zapytaniem w tej samej sprawie. 
Zamontowanie szyn ułatwiłoby nam 
wjazd po schodach ciężkimi wózkami 

z dziećmi. Cały budynek jest pięknie 
wyremontowany i prezentuje się bar-
dzo ładnie, ale proszę o zamontowanie 
szyn w celu udogodnienia wjazdu wóz-
kami przez wiele osób i matek.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie 
mojej prośby i odpisanie na mój list 
w najbliższym czasie.

Pozdrawiam Beata Kurczak  
zamieszkała ul. Michałkowicka 21

Zarząd SSM: Administracja osie-
dla „Centrum” rozważy możli-
wość wykonania zjazdu na wóz-
ki i w przypadku stwierdzenia, że 
nie występują żadne ograniczenia 
techniczne wykona zjazd najpóź-
niej w II kwartale br.

Gabaryty
Szanowni Państwo.

Proszę o interwencję w sprawie wy-
wozu dużych gabarytów ze śmietni-
ka przy ul. Kapicy 5. Zgodnie z infor-
macją na tablicy ogłoszeń odbiory są 
w czwartki. Niestety od zeszłej śro-
dy na śmietniku znajduje się wersalka 
i nikt nie podjechał jej zabrać.

Pozdrawiam
Katarzyna Ś.

Lokatorka bloku przy Kapicy 5
Zarząd SSM: Z naszego rozezna-

nia wynika, że opisany przypadek 
był jednostkowy, co czasami zda-
rza się także i na innych osiedlach. 
Zwrócono uwagę na przestrzega-
nie terminu wywozu.

Od redakcji: Prosimy o nie kiero-
wanie interwencji dotyczących bie-
żącego utrzymania zasobów, jakichś 
uwag niecierpiących zwłoki na adres 
redakcji „MS”, gdyż redakcja nie mo-
że i nie jest w stanie zastępować ad-
ministracji w wykonywaniu jej codzien-
nych zadań. 

* tytuł od redakcji

Garaże
Witam.

Piszecie w gazetce „Moja Spółdziel-
nia” nr 2 (233/2013), iż wykonanie rze-
czowe planu remontów za okres 2012 
zostało zrealizowane w pełni.

Na jednej ze stron we wzmiance ro-
bót malarskich wyszczególniliście ma-
lowanie ścian i sufitów wewnątrz ga-
raży w kompleksie Garażowo-Usługo-
wym przy ulicy Jagiełły 15.

Chciałem przypomnieć, iż kompleks 
ten posiada dwie kondygnacje – dolną 
halę i górną. Została pomalowana tyl-
ko dolna. W górnej dalej jest strasznie 
brudno. Kiedy będzie pomalowana ca-
ła górna hala tego kompleksu?

Pozdrawiam.
Adam Pietrowski 

Zarząd SSM: W planie remontów 
os. „Węzłowiec” na 2012 r. – ro-
boty malarskie – ujęto malowanie 
dolnej części kompleksu garażo-
wo-usługowego i zadanie to wyko-
nano, czego nie uściślono w wyka-
zie wykonanych prac. Ze względu 
na ograniczone środki finansowe 
malowanie górnej części może być 
wykonane nie wcześniej niż w IV 
kwartale br.

* tytuł od redakcji

Pamiętajmy  
przy wyborach!

Szanowna Redakcjo!
Otrzymaliśmy niedawno do wy-

pełnienia formularze oświadczenia 
w sprawie opłat za wywóz odpadów 
komunalnych. Sięgnąłem więc do na-
szej gazetki nr 12 z 2012 roku i po-
nownie przeczytałem dokładnie stro-
ny 5 do 8.

Wynika z nich, że podczas dyskusji 
w Radzie Miasta nie przedłożono obli-
czeń uzasadniających tak drastyczną 
podwyżkę opłat.

Słuszne uwagi, podnoszone przez 
p. Krupskiego i p. Kopiec, aby usta-
lić niższe stawki opłat – w razie rze-
czywistej potrzeby będzie je można 
podnieść – zbyto w sposób źle świad-
czący o ich adwersarzach. Argument, 
że „kwoty, które uchwalamy nie poja-
wią się w specyfikacji przetargowej” 
użyty przez p. Kurzawę jest, co naj-
mniej absurdalny. Jeśli w specyfikacji 
chce podać niższą kwotę to, po jaką 
niedolę domaga się od mieszkańców 
wyższych opłat? Czy traktuje przed-
siębiorców, którzy będą uczestniczyć 
w przetargu jak durni, że nie będą 
znali uchwalonych stawek? A może 
w ten sposób zamierza się zreduko-

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 ze str. 24

ciąg dalszy na str. 28
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wać ogromny dług miasta w wysoko-
ści 46,76% dochodów, spowodowany 
nieroztropnymi inwestycjami?

Uwagi p. Kopiec przestrzegające 
przed tzw. zmową śmieciową prze-
wodniczący RM p. Cebula zbywa lek-
ceważąco – Pani radnej przysługuje 
OBOWIĄZEK zgłoszenia sprawy do 
prokuratury! (nie rozumie, że prawo 
mieć wątpliwości to nie obowiązek).

Naszym mieszkańcom radzę za-
chować ten numer gazety, gdyż są 
tam na stronie 6 nazwiska radnych 
przeciwnych gwałtownym podwyż-
kom i pamiętać przy najbliższych 
wyborach.

Jak będzie egzekwowane zobowią-
zanie o segregacji odpadów, jakie bę-
dą kary za nie wywiązywanie się – 
o tym nie ma słowa w uchwałach.

O praktycznej stronie organizacji od-
bioru odpadów niewiele wiadomo, ale 
znając dotychczasową praktykę nie je-
stem optymistą. Na koniec – jestem za 
segregacją odpadów; mieszkając za 
granicą ponad 20 lat temu robiłem to, 
na co dzień i obecnie też tak postępuję.

Pozdrawiam Andrzej Sass
Zarząd SSM: Pana uwagi doty-

czące stanowiska niektórych rad-
nych przy podejmowaniu tzw. 
„uchwał śmieciowych” pozosta-
wiamy do przemyślenia Czytelni-
kom „MS”. Możemy również pole-
cić analizę podobnych zachowań 
radnych przy ustalaniu opłaty za 
dostarczanie wody i odprowadze-
nie ścieków.

Przy okazji informujemy, że przy-
jęty „Regulamin utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Miasta 
Siemianowice Śląskie” nie określa 
sposobu kontrolowania obowiąz-
ku segregacji odpadów i jakie będą 
konsekwencje w stosunku do indy-
widualnych osób niewywiązujących 
się z własnej deklaracji i przyjętego 
na siebie obowiązku. Tym samym 
nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć 
na postawione zagadnienie. 

Po co segregujemy???
Proszę Pana. Obserwowałam jak na-

sze MPGKiM wywozi odpady posegre-
gowane ze stanowisk przy placu Skrze-
ka i Wójcika i włos się na głowie jeży. 
Otóż ładują wszystko na jeden samo-
chód niepatrząc, co to za odpad. Mam 
pytanie: po co my staramy się segrego-

wać szkło i plastiki jak później to wszyst-
ko wędruje na jedno auto. Telefonuję 
w kontekście zapowiedzianych zmian 
i nowych wyższych opłat, bo przecież 
takie mieszanie nie tylko jest bez sen-
su, ale i zapewne ma swój wydźwięk 
w kosztach. Dodatkowym minusem jest 
znaczenie takich widoczków u dzieci, 
którym wpajamy, że należy śmieci se-
gregować. Widząc taki obrazek moja la-
torośl powiedziała mi: Mamo a po co ja 
mam to segregować. Patrz, co oni ro-
bią. W taki sposób wyrabianie nawyku 
u dziecka wzięło w łeb.

Kiedy zatelefonowałam do MPGKiM 
tam, po kilku przełączeniach między 
pokojami, jedna z Pań powiedziała mi, 
że tak wywożą, bo tak taniej. Czy na 
pewno?

Mieszkanka domu  
przy pl. Skrzeka-Wójcika

Od redakcji: O wyjaśnienie zda-
rzenia i Pani uwag zwróciliśmy się do 
MPGKiM sp. z o.o. Andrzej Procho-
ta – prezes Zarządu, odpowiedział:

W nawiązaniu do uwagi jednej 
z mieszkanek zasobów SSM na temat 
surowców wtórnych informujemy: 

Selektywną zbiórką surowców wtór-
nych MPGKiM s-ka z o.o. w Siemia-
nowicach prowadzi w naszym mie-
ście już od ponad 20 lat. Ze środków 
własnych zakupiono dużą ilość zbior-
czych pojemników na surowce wtórne 
o objętości od 1,4 m3 do 2,5 m3 (103 
sztuki). Do akcji włączyła się rów-
nież Gmina Siemianowice zakupując 
w ciągu ostatnich 8 lat 258 sztuk te-
go typu pojemników obsługiwanych 
przez specjalne samochody ciężaro-
we typu HDS. Samochody te obsłu-
gują zawsze tylko 1 rodzaj pojem-
ników z surowcem wtórnym tzn. al-
bo papier albo plastik albo szkło i po 
załadowaniu do pełna kierują się do 
sortowni przy ulicy Obwodowej. Po-
jemniki tego typu zlokalizowane są 
przede wszystkim w pobliżu dużych 
bloków mieszkalnych z dużą ilością 
zamieszkałych osób. 

Surowce wtórne zbierane są również 
z mniejszych budynków wielorodzin-
nych oraz zakładów pracy i placówek 
handlowych. Stosujemy wtedy pojem-
niki o mniejszej objętości tzn. od 240 

litrów do 1100 litrów obsługiwanych 
przez typową śmieciarkę. Odbierany 
jest też 1 rodzaj surowca, choć zda-
rza się czasem wrzucić do samocho-
du worek z plastikiem bądź papierem, 
aby uniknąć dodatkowego kursu sa-
mochodu po małą ilość innego rodzaju 
surowca. Należy w tym miejscu pod-
kreślić, że całość zebranego surow-
ca jest dowożona na linię do segrega-
cji przy ulicy Obwodowej i tam dokład-
nie rozsortowywana na poszczególne 
rodzaje a w przypadku papieru i plasti-
ku dodatkowo prasowana w tzw. bele 
o wadze od 150 do 400kg/szt.

Istnieje również 3-ci sposób odbioru 
surowców wtórnych tzw. system worko-
wy. Stosowany jest szczególnie w po-
sesjach jednorodzinnych. Zgodnie z ka-
lendarzem wywozowym 1 raz w mie-
siącu właściciele posesji wystawia-
ją przed posesję plastikowe worki wy-
pełnione surowcami wtórnymi /żół-
te na plastik, niebieskie na papier, bia-
łe na szkło. Nasi pracownicy ładują te 
worki na samochody ciężarowe lub do 
śmieciarki (nowe worki są dostarczane 
właścicielom równocześnie) a następ-
nie po ich przewiezieniu na teren sor-
towni są rozdzielane wg rodzajów tzn. 
osobno worki z papierem, plastikiem 
i szkłem.

Wszystkich chętnych, którzy inte-
resują się gospodarką odpadami za-
praszamy do odwiedzenia naszej sor-
towni, gdzie mogą zapoznać się z ca-
łym procesem odzysku surowców 
wtórnych, a także innych odpadów 
użytecznych w tym niebezpiecznych 
np. baterie, lekarstwa, opony itp.

Zostań 
„lepszym Członkiem”

Witam Państwa
Po przeczytaniu informacji na temat 

„Nowa inwestycja przy ulicy Józefa 
Bema” w gazecie Moja Spółdzielnia nr 
233/2013, muszę się podzielić nastę-
pującym komentarzem:

1) Mam nadzieję, że w preliminarzu 
ww. nowej inwestycji SSM, uwzględ-
nione są koszty rekultywacji i napra-
wy terenów zieleni i parkingów przyle-
gających do budynku przy ulicy J. Po-
laczka 4 A-C. W dniu 12. 02 i 13. 02., 
ciężki sprzęt budowlany – koparka 
– jadąc na skróty (ta inwestycja ma 
trudny dojazd nawet dla samochodów 
osobowych) przez parking i pas ziele-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 26
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ni (wyraźne ślady na śniegu) uszko-
dziła drzewko, które zaledwie kilka lat 
temu zostało posadzone przy wejściu 
do klatki 4C. Stan parkingu i chodnika 
będzie widoczny dopiero na wiosnę.

2) Szkoda, że zdjęcie z optymistycz-
nym podpisem (ale chyba tylko dla pra-
cowników SSM – bo nikt z nich tam nie 
mieszka), jest czarno-białe i nie poka-
zuje faktycznego stanu technicznego 
„ściany wschodniej” budynku 4A-C.

3) Można tylko pogratulować przy-
szłym lokatorom „Bytkowskich La-
wend III” widoku na „ścianę płaczu”, 
jaką przedstawia wschodnia ściana 
budynku 4 A-C, która od ponad 20 
lat nie była remontowana i jak dotąd 
nie ma wyznaczonego terminu do re-
montu.

4) Nasuwa się również pytanie, jak 
to możliwe, że rozpoczyna się kolej-
ne nowe inwestycje, a nie ma środ-
ków na inwestycje w ramach istnieją-
cych już zasobów majątkowych SSM. 
Chodzi tutaj o likwidację naświetli klat-
ki schodowej i zastąpienie ich muro-
waną ścianą z oknami PCV, o czym 
się od kilku lat tylko mówi.

Być może w planach perspekty-
wicznych SSM, bloki przy ulicy Po-
laczka przeznaczone są do rozbiór-
ki, na rzecz pięknych „Bytkowskich 
Lawend” dla tzw. „lepszych członków 
spółdzielni”.

Z poważaniem
Anna Bernacka
ul. Polaczka 4B

Zarząd SSM: Za wszelkie uszko-
dzenia na terenach Spółdzielni 
powstałe przy budowie domków 
przy ul. Józefa Bema odpowie-
dzialny jest wykonawca. Admini-
stracja os. „Węzłowiec” niewąt-
pliwie wyegzekwuje naprawy tych 
elementów na koszt wykonawcy. 
Zwracamy jednak uwagę, że te-
ren należący do Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej to pas 
o zaledwie 4 metrach szeroko-
ści od strony wschodniej. Zgod-
nie z uzgodnieniami z wykonawcą 
ostateczne urządzenie tego pasa 
zostanie wykonane po zakończe-
niu robót.

Remont ściany wschodniej bu-
dynku przy Jana Polaczka 4A-C 
jest ujęty w planie robót renowa-

cyjnych elewacji na lata 2013-2017. 
Plan jest zamieszczony na stronie 
internetowej Spółdzielni i był publi-

kowany na łamach „MS”. Niepraw-
dą jest więc opowiadanie i pisanie 
jakoby nie było wyznaczonego ter-
minu remontu tej ściany.

Zgodnie z decyzją Rady Osiedla 
„Węzłowiec” i Zarządu SSM jesz-
cze w br. nastąpi likwidacja na-
świetli klatki schodowej i zastąpie-
nie ich ścianą murowaną z oknami 
z PCV. Jak z tego wynika, nie pla-
nuje się „rozbiórki tego budynku 
na rzecz pięknych Bytkowskich La-
wend dla tzw. „lepszych członków 
spółdzielni” – jak Pani sarkastycz-
nie to ujęła. Pragniemy poinformo-
wać, że Rada Nadzorcza i Zarząd 
SSM systematycznie opracowują 
plany modernizacji i dociepleń ele-
wacji, które następnie są sukce-
sywnie realizowane.

Dla przypomnienia podajemy, że 
budynki przy ul. Jana Polaczka ma-
ją zaledwie 20 lat i winno być oczy-
wistym, że ustalone terminy wyko-
nania robót, o których wyżej, zo-
stały określone po wykonaniu re-
montów elewacji budynków zde-
cydowanie starszych – np. 30, 40, 
50-letnich.

Jednoznacznie chcemy też Pa-
nią zapewnić, że środki finansowe 
na realizację budowy domków nie 
pochodzą z pieniędzy wnoszonych 
przez Członków zamieszkałych. Za-
danie to finansowane jest jedynie 
z zaliczek przyszłych użytkowników, 
tak jak miało to miejsce w przypad-
ku wszystkich inwestycji realizowa-
nych w ostatnich latach przez SSM, 
tj. budowa domów wielorodzinnych, 
jednorodzinnych, garaży.

Informujemy Panią także, że 
w każdej chwili może Pani lub każ-
dy zainteresowany stać się tym 
„lepszym członkiem” pod warun-
kiem zawarcia umowy na finanso-
wanie budowy i wniesieniu wyma-
ganych opłat. Miejsca jeszcze są.

* tytuł od redakcji

Kilka pytań do SSM 
i uwag do mieszkańców 

pl. Skrzeka-Wójcika
Zacznę od konkretów. Chciałam za-

pytać, do kogo należy droga wzdłuż 
szkoły podstawowej nr 8 biegnąca 
w kierunku bloków z Placu Skrzeka 
i Wójcika? Gdzie się zwracać w spra-
wie coraz większych dziur w owej dro-
dze, na których niszczymy sobie sa-
mochody? Czy jeżeli teren należy do 
UM to Spółdzielnia mogłaby w imie-
niu mieszkańców zwrócić się do odpo-
wiednich organów z prośbą o napra-
wę nawierzchni? 

Czy w planach spółdzielni jest zabudo-
wanie wiaty nad koszami na śmieci przed 
blokiem nr 5? - swoją drogą nie rozu-
miem, dlaczego zamykanie kontenerów 
nie jest nawykiem każdego z nas? Lubicie 
Państwo oglądać śmieci z okien??.

Czy renowacja wejścia do klatek 
w bloku nr 5 przewiduje malowanie 
parteru oraz „załatanie” dziury powsta-
łej w ścianie po wymianie zaworów?

Muszę powiedzieć, że bardzo cieszy 
mnie postawa Sąsiadów ze Skrzeka 
5b, którzy przez okres zimy zamykają 
wszystkie drzwi wejściowe do naszej 
klatki (oczywiście są wyjątki), za co 
wszystkim bardzo dziękuję. Staramy 
się nie dopuszczać do ubytków ciepła, 
choć przy szparze pod drzwiami z do-
mofonu oraz nieszczelnych oknach 
na półpiętrach jest to trochę syzyfowa 
praca i tutaj kolejne moje pytanie: czy 
drzwi i okna będą w najbliższym cza-
sie wymieniane lub uszczelniane?

Mam również pytania
do mieszkańców.

Dlaczego mycie klatek schodowych 
ogranicza się tylko do przetarcia pod-
łóg mopem? Czy nie jest to oczywiste, 
że poręcze, drzwi z windy, okna na 
półpiętrach oraz lamperia też się bru-
dzą?? Tęsknię za czasami, kiedy są-
siedzi zawsze przed świętami skrzyki-
wali się i myli klatki schodowe na tip-
-top, a teraz interesuje nas tylko to, co 
znajduje się za progiem naszego EM.

Dzisiaj znowu zdewastowano nam 
drzwi wejściowe. Już nawet nie ma 
słów, żeby mówić na ten temat, bo wko-
ło Macieju… nikt nic nie widział… nikt 
nic nie wie…. Ze strachu godzimy się na 
życie w takim świecie, gdzie wandalizm 
zwycięża… Uważam, że w dużej mie-
rze za takie wybryki ogarniętej gniewem 

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 ze str. 28
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„młodzieżówki” w każdym wieku odpo-
wiedzialni są rodzice. W dzisiejszych 
czasach liczy się tylko praca i pienią-
dze… W domach rodzice są zadowole-
ni, bo dzieci siedzą na necie... Nie roz-
mawia się, nie uczy szacunku do ludzi 
i rzeczy… No i mamy… Myślę, że dziec-
ko, które może się wyżalić rodzicom 
i ma w nich oparcie nie staje się wanda-
lem, nie ma potrzeby niszczenia… Pa-
miętajmy, że gniew rodzi gniew… je-
śli już naprawdę nie macie czasu to za-
piszcie swoje pociechy na piłkę, siłow-
nię, cokolwiek, byleby miały gdzie rozła-
dowywać swój gniew…

I jeszcze jeden apel… ludzie sprzą-
tajcie proszę po swoich psach!!! To 

nie żadna ujma na honorze tylko prze-
jaw odpowiedzialności i przyzwoitości! 

Sąsiadulka ze Skrzeka 5b
(dane do wiadomości redakcji)

Zarząd SSM: Wczesną wiosna br., 
a więc w najbliższych dniach, admi-

nistracja osiedla „Młodych” poczy-
ni niezbędne starania w celu likwi-
dacji powstałych dziur w jezdni.

W planie robót estetyzacyjnych 
na lata 2013-2017 przewidziano wy-
mianę okien w budynku, w którym 

Pani mieszka i wymiana ta ma zo-
stać wykonana w 2014 r.

Administracja osiedla rozważy 
możliwość wykonania zadaszenia 
kontenerów na śmieci i w przypad-
ku stwierdzenia takiej konieczności 
wykona te prace.

Pozostałe apele i uwagi kierowa-
ne do innych mieszkańców w pełni 
popieramy i liczymy, że odniosą ja-
kiś skutek, czego życzymy wszyst-
kim zamieszkałym.

Dziękujemy Pani serdecznie za 
przekazane uwagi świadczące, iż 
dobro wszystkich mieszkańców 
w budynku nie jest Pani obojętne.

* tytuł od redakcji
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baba wielkanocna, to obowiązko-
we wielkanocne smakołyki! Święta 
to obfitość mięs i rzecz jasna jajek. 
Dla dobrego trawienia chrzan jest 
niezbędny. Polecamy go z jabłkiem.

Wielkanocna baba
10 dag przesianej mąki sypiemy do 

lekko podgrzanej miski, dodajemy 
6 dkg drożdży rozrobionych z mlekiem 
i łyżeczką cukru. Odstawiamy do wy-
rośnięcia. 5 żółtek ucieramy ze szklan-
ką cukru, dodajemy 40 dag mąki, 
szczyptę soli i lekko roztopione masło 

– 10 dag. Składniki dokładnie miesza-
my. Do miski wsypujemy rozmoczone, 
odcedzone i oprószone mąką rodzyn-
ki, skórkę cytrynową i chwilę wyrabia-
my. Ciasto wlewamy do wysmarowa-
nej masłem i obsypanej mąką brytfan-
ki. Kiedy wypełni brytfankę, wstawiamy 
do niezbyt gorącego piekarnika i stop-
niowo go podgrzewamy. Po ok. 50 min 
sprawdzamy patyczkiem suchość cia-
sta. Ciepłą babę oblewamy lukrem lub 
posypujemy cukrem pudrem.

Szynka wielkanocna wiedeńska
1 szynka wieprzowa peklowana lub 

surowa (ok. 2,5 kg), 1 pęczek włosz-
czyzny, 1 butelka białego austriackie-
go wina (może być np. Gruener Vel-
tliner), ziele angielskie, liść laurowy, 
czarny pieprz, Ciasto: 50 dag mąki żyt-
niej, sól do smaku oraz: 20 dag musz-
tardy miodowej, 20 dag chrzanu (star-
tego i wymieszanego ze śmietaną i cy-
tryną) Szynkę gotuj półtorej godziny na 
wolnym ogniu w wodzie z włoszczy-
zną i winem. Ostudź, usuń skórę i nad-
miar tłuszczu. Tak przygotowaną szyn-
kę obłóż wcześniej wyrobionym cia-
stem z mąki żytniej, soli i wody i włóż 
na 60 minut do pieca rozgrzanego do 
temperatury 140°C. Pieczone w sko-
rupce mięso nie wysycha, jest mięciut-
kie i delikatne. Szynki wiedeńskiej nie 
powinno zabraknąć na wielkanocnym 
stole w żadnym austriackim domu. Po-
daje się ją na ciepło ze śmietankowym 
chrzanem i miodową musztardą.

Chrzan z jabłkami
20 dag słoik chrzanu, 2 kwaśne jabł-

ka, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki, 1 łyż-
ka soku z cytryny, sól, cukier. Jabł-
ka umyć, upiec w piekarniku. Łyżką 
wybrać miąższ, przetrzeć przez sito. 
Masło roztopić w rondlu, dodać mą-
kę, sporządzić białą zasmażkę. Dodać 
przecier jabłkowy, chrzan i sok z cytry-
ny. Doprawić cukrem i solą. Pycha.

Nie lubisz dawać 
prezentów, ani ich 
otrzymywać. Jeśli już 
koniecznie musisz, to 
wybór sprawia Ci du-

żo trudności i rzadko trafiasz w dzie-
siątkę. Przyjemność natomiast sprawi 
Ci ktoś, kto da Ci pieniądze, a Ty wy-
dasz je tak, jak zechcesz.

Byk tym różni się 
od Barana, że jest 
bardzo zadowolony, 
gdy ktoś zrobi mu 

prezent, ale sam nie lubi dawać upo-
minków. Może trochę dlatego, że trze-
ba na to wydawać pieniądze, czego 
bardzo nie lubi, lub, że każdy wybór 
upominku stwarza mu trudność.

Ludzie spod te-
go znaku po prostu 
przepadają za pre-
zentami i często na-

wet szukają okazji, aby móc komuś 
coś ofiarować. Są jednak bardzo wy-
bredni i kupując upominek dla Bliźnia-
ka trzeba się dobrze zastanowić, żeby 
nie popełnić pomyłki.

Rakowi sprawianie 
i otrzymywanie pre-
zentów sprawia du-
żą przyjemność. Jest 

szczodry, jeśli kogoś lubi, to nie li-
czy się z wydatkami. Prezenty dobiera 
starannie i sprawia mu dużą przyjem-
ność, jeśli wybór okaże się właściwy.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Lwa chętnie 
obdarzają swoich bli-
skich, ale często po-

pełniają błędy, kierując się własny-
mi upodobaniami, a nie tym co lu-
bi obdarowywany. Prezenty wręczają 
z wdziękiem, że nie pozostaje nic in-
nego, jak pięknie dziękować.

Od Panny możesz 
spodziewać się wielu 
prezentów i to nawet 
dość kosztowych, ale 

prawie zawsze będą to rzeczy prak-
tyczne, bo Panna uważa, że na inne 
szkoda pieniędzy. Sama też oczekuje 
rewanżu w podobnej formie.

Wagi lubią prezenty, 
uważają, że cementu-
ją one przyjaźń, czy 
miłość. Nie jest weso-

ła sytuacja męża, który zapomni o rocz-
nicy ślubu lub imieninach żony. Waga 
długo mu to będzie pamiętać. Dobrze 
na przeprosiny przynieść kwiaty. 

Skorpion nie jest ani 
skąpy, ani nie bagate-
lizuje znaczenia pre-
zentów w kontaktach 
z bliskimi. Lubi to ro-

bić, ale zdarza mu się jednak, że zaję-
ty ważnymi sprawami, zapomni o czy-
ichś urodzinach czy imieninach.

Nie jest trudno 
sprawić przyjemność 
Strzelcowi pod wa-
runkiem, że zadamy 

sobie trochę trudu i poznamy jego 
hobby, czy upodobania. Wtedy pre-
zent będzie na pewno udany i sprawi 
Strzelcowi wielką przyjemność.

Koziorożec lubi ta-
kie prezenty, które 
pozwolą mu zaosz-
czędzić trochę pie-

niędzy na konieczny wydatek. Śmia-
ło możesz więc ofiarować mu ciepły 
sweter, czy ładną koszulę. Na pewno 
się podwójnie ucieszy.

Ryby obojga płci 
bardzo lubią dawać 
prezenty dzieciom, 
swoim i obcym. Sta-

rannie je dobierają. Czasem będzie to 
żywy kotek, czy chomik. Same nie są 
wybredne, bowiem liczy się dla nich 
intencja ofiarodawcy.

Ludzie spod znaku 
Wodnika, a szcze-
gólnie panie Wod-
niczki, lubią prezen-

ty oryginalne, coś takiego, czego sa-
me by nie kupiły. Na rewanż możesz 
liczyć w podobnej formie. Dużą wagę 
przywiązują do ładnego opakowania.

Zodiak daje 
prezenty

Szynka, jajka i…

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 1. Skok akrobaty; 5. 

Nieduży kilim; 8. Wiosenna ozdoba 
wierzb; 9. Ślaz w ogrodzie; 10. Wro-
dzona zdolność; 11. Bokserska na rin-
gu; 14. Tlenowy dla nurka; 17. Sąsiad 
radonu; 20. Ciastko z kremem; 21. La-
ny poniedziałek; 22. Klacze i ogiery; 
23. Las syberyjski; 24. Kawałek kliszy; 
26. Wieś murzyńska na palach; 28. 
Wielkanocny wypiek; 29. Pół tysiąca 
kartek; 30. Krasnodrzew; 33. Bieg rze-
ki; 34. Paciorki na szyi; 37. Kicz, tan-
deta; 38. Znaczek, krzyżyk; 41. Zarze-
wie nerwic; 42. Dziedzina retoryki; 45. 
Droga do przebycia; 46. Czarny napój; 
48. Jajka malowane na Wielkanoc; 49. 
Biblijne miasto cudów; 51. Skubie ją 
owca na hali; 52. Ornament; 56. Zie-
mia uprawna; 57. Świętość; 60. Zwią-
zek organiczny z witamin grupy B; 61. 
Palone do gaszenia; 64. Załoga łodzi; 
65. Artyzm, mistrzostwo; 66. Grzyb 
blaszkowaty; 67. Zakwita tylko raz.

PIONOWO: 1. Taniec brazylijski; 2. 
Niewinny kwiat; 3. Strach, lęk; 4. Otu-
la szyję; 5. Kończy bieg; 6. Olbrzy-
mi posąg; 7. Atrament w gwarze ślą-
skiej; 12. Cenzurka wyrobu; 13. Żela-
zny środek transportu; 15. Argentyń-
ski step; 16. Karność, dyscyplina; 17. 
Statek biblijny; 18. Białe na parkiecie; 
19. Peszy na scenie; 24. Garnuszek; 
25. Mały dąb; 26. Biały rekwizyt wielka-
nocny; 27. Ciasta wielkanocne rozrzut-
nie słodkie; 31. Kamień w pierścionku; 
32. Ratuje oskarżonego; 34. Bankowe 
okienko; 35. Słomka do picia; 36. Wy-
kaz, spis; 39. Coś z mebli; 40. Pokrywa 
na zawiasach; 42. Szlachetny kamień; 
43. Wstęga gór; 44. Reguła, zasada; 
46. Kucyk z włosów; 47. Kołysze drze-
wami; 49. Pasza dla zwierząt; 50. Su-
rowiec na pończochy; 53. Śmigus; 54. 
Świt; 55. Sedno sprawy; 58. Naczynie 
z goryczą; 59. Koncentracja myśli; 62. 
Wielki przed Wielkanocą; 63. Wzór.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 19. III. 2013 r. – na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopi-

skiem Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
– krzyżówka nr 3/2013. Nagrody za 
rozwiązaną krzyżówkę nr 2/2013 z ha-
słem: Czas karnawału, otrzymują: Do-
rota KOSIŃSKA, ul. ZHP 5; Marcin 
GOŁEK, ul. Władysława Reymonta 
12; Danuta KURIANOWICZ, ul. Wale-
rego Wróblewskiego 49.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagrodę głów-
ną – niespodzianka – ufundowała fir-
ma Sukces s.c., Siemianowice Śl., ul. 
W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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tury „Chemik”– bogaty i zróżnicowa-
ny program. W tym roku mieliśmy nie-
co mniej dzieci niż w ostatnich latach – 
w jednym tygodniu średnio 45 uczest-
ników, co nas trochę jednak nie zado-
wala. Cieszy nas z kolei to, że poja-
wiają się u nas coraz to nowe dzieci. 
Najwięcej w przedziale wiekowym 7-8 
lat. Odnosząc się do realizacji progra-
mu, muszę powiedzieć, że dzieciaki 
sporo czasu spędzały na świeżym po-
wietrzu. Na nowo odkrywaliśmy Lasek 
Bytkowski, który jest wspaniałym miej-
scem do zabaw i aż dziw bierze, że tak 
mało wykorzystywanym. Dużo radości 
naszym podopiecznym sprawiały wy-
cieczki autokarowe w Beskidy, wyjścia 
na basen, „Dzień sportu i rekreacji”, 
„Dzień tańca nowoczesnego”, konkur-
sy wiedzy i rysunkowe z nagrodami. 
Nieodłącznym elementem, czy to ferii 
czy też letnich półkolonii, jest kończący 
pobyt bal przebierańców oraz dyskote-
ka. Tak było i tym razem. Warto wspo-
mnieć, że wśród uczestników było 
pięć dzieci z Wielofunkcyjnej Placów-
ki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sie-
mianowicach Śląskich. Ważne, by mia-
ły one szanse odnalezienia się wśród 
rówieśników i możliwość jak najmilsze-
go spędzenia wolnego od zajęć szkol-
nych czasu. Chciałbym jednocześnie 
podziękować Miastu za wsparcie przy 
organizacji tych ferii.

O swoich wrażeniach z pobytu na fe-
riach w „Domu Kultury „Chemik” nie 
omieszkali opowiedzieć nam, jeszcze 
podczas ich trwania, mali uczestnicy:

- Widzieliśmy już bardzo dużo, bo 
i dużo chodzimy. Ostatnio na przykład 
byliśmy w Leśnym Parku w Ustroniu. 
Było tam pełno ptaków. Taki pan zaj-
mował się nimi, miał mikrofon i opo-
wiadał nam o nich, skąd się tu wzięły, 
co jedzą, jak się zachowują, a w koń-
cu pokazywał jak latają – po postu 
puszczał je, a one fruwały. To zdecy-
dowanie najbardziej mi się podobało. 
W tym parku były jeszcze inne zwie-
rzęta. Na przykład sarny, dziki, la-
my, łosie – małe i duże. Tam była ta-
ka sarna, co na początku troszkę ba-
ła się przyjść, ale w końcu podeszła 
do naszej grupy. Udało mi się też po-
głaskać taką jedną ładną sowę, któ-
ra na twarzy miała jakby serduszko. 
Po zwiedzeniu parku poszliśmy do re-
stauracji, w której wydałam całe 10 
złotych, a później jeszcze na spacer 

– opowiadała szczerze 7-letnia Daria 
Szloser z osiedla „Chemik”.

Wycieczkę do Ustronia i atrakcje 
z Leśnego Parku Niespodzianek cie-
pło wspomina również 9-letni Domi-
nik Dobrowolski z osiedla „Chemik”: 
- Mnie też wycieczka do Ustronia naj-
bardziej się podobała. Najlepsze by-
ły zwierzęta, a szczególnie lamy, jed-
na nawet mnie polizała... tzn. opluła. 
Był też koń, na którego nikt nie zwra-
cał uwagi, tylko ja podszedłem i zrobi-
łem mu zdjęcie. Pokazy ptaków i opo-
wiadania o nich też mnie zaintereso-
wały. Tam są ptaki, które ktoś uratował 
– ten park to dla nich schronisko. Pod-
czas tej wycieczki, już podczas spa-
ceru po mieście, kupiłem mamie ser-
duszko. Poza tym chętnie uczestniczę 
w zajęciach. Najwięcej czasu poświę-
cam grze w piłkarzyki i w ping-ponga.

- Jestem tu prawie dwa tygodnie. Nie 
mogę powiedzieć – fajnie tutaj, podo-
bają mi się, szczególnie wyjścia na ba-
sen, gra w piłkarzyki i zabawy z hula 
hopem. W jednym z konkursów mia-
łam nawet drugie miejsce. Fajni są na-
si opiekunowie, to mili i weseli ludzie, 
którzy wymyślają nam różne zaba-
wy. Znalazłam tu kilku nowych przy-
jaciół Olę, Klaudię, Nikolę i Dawida. 
Wspólnie bawiliśmy się między inny-
mi na górkach w Wiśle, gdzie każdy 
miał swój „pupolot” i po prostu zjeżdżał 
– relacjonuje 9-letnia Karolina Gierat 
z Bytkowa.

- Poznałem tutaj paru fajnych kole-
gów. Mamy wspólne tematy do roz-
mów, jak na przykład o grach kompu-
terowych. Tutaj lubimy grywać w grę 
„Państwa-Miasta”. Ja, jakichś bardzo 
szczególnych wspomnień nie będę 
mieć z ferii, za to mój kolega... chyba 
będzie przechodził traumę, bo pocało-
wała go koleżanka. Teraz to się przed 
nią chowamy – uśmiecha się 11-letni 
Andrzej Orszulski z „Centrum”.

Na pytanie, jak wygląda dzień na fe-
riach w „Chemiku” oraz o swoich wra-
żeniach z ferii starała się opowiedzieć 
się 8-letnia Nikola Leś z osiedla „Wę-
złowiec”: - Najpierw wszyscy się scho-
dzą, później pani sprawdza obecność, 
a w końcu proponuje nam różne za-
bawy – „w berka”, „murarza” czy ja-
kieś konkursy. Najbardziej jednak lu-
bię tego „murarza”. Zabawa polega na 
tym, że jest linia, po której chodzi mu-
rarz, a inni biegają z jednej części sa-
li do drugiej tak, by ich nie złapał. Zła-

pany staje się jakby cegłą i siada na li-
nii. Kto nie da się schwytać – wygry-
wa. Na feriach lubię też pływać w ba-
senie. Najczęściej pływam pod wodą. 
Na wycieczkach, jak gdzieś jedziemy, 
zawsze jest dużo śniegu, dlatego zjeż-
dżamy ze stoków. Mamy też trochę 
czasu dla siebie. W Wiśle kupiłam so-
bie nauszniki, bo było zimno. Jestem 
na feriach i letnich półkoloniach już 
po raz czwarty. Muszę powiedzieć, że 
zdecydowanie bardziej wolę lato!

O przygotowaniach do konkursu 
„Mam Talent” w Domu Kultury „Che-
mik” opowiedziała z kolei 10-letnia Ju-
lia Kaczmarczyk z osiedla „Chemik”: 
- Zaprezentujemy razem z moją ko-
leżanką Olą Papierz taniec połączo-
ny z gimnastyką artystyczną. To bę-
dzie połączenie dwóch układów ta-
necznych, a sam występ potrwa oko-
ło 1,5 minuty. Zawsze bierzemy udział 
w takich konkursach. W zeszłym ro-
ku, tu w Domu Kultury, zajęłam drugie 
miejsce. Teraz musi być to pierwsze 
miejsce! Jak się nazwałyśmy? „J.A.D.” 
– Julia-Aleksandra-Duet.

Pieczę nad dzieciakami przez cały 
pobyt sprawowało w sumie troje wy-
chowawców – Jacek Wolnarek, od 
lat związany z „Chemikiem” oraz dwo-
je nowych i młodych opiekunów – Be-
tina i Karolina. – To było dla mnie ko-
lejne cenne doświadczenie – mówi-
ła Betina Füllbier – jedna z wycho-
wawczyń, a jednocześnie drużynowa 
w Hufcu ZHP w Bytkowie. – Do dzie-
ci trzeba mieć podejście, do każde-
go trzeba podchodzić indywidualnie, 
bo każdy ma inne potrzeby. Organi-
zowaliśmy dla dzieci czas w ten spo-
sób, by brały udział w zabawach inte-
gracyjnych, a przy tym mogły zdrowo 
się wyszaleć. Kontakt z nimi to cieka-
we doświadczenie, bo można od nich 
dowiedzieć się wiele ciekawych rze-
czy, wyobraźnia wtedy pracuje, oj pra-
cuje... Tu też przydawało mi się to, co 
wyniosłam z harcerstwa, a więc praca 
w grupie, porządek, często używałam 
nawet gwizdka na zbiórkę – podsumo-
wywała z uśmiechem. 

Do lata już nie tak przecież daleko. 
Zleci. Tylko czekać i patrzeć, jak za 
parę miesięcy wrócą do Domu Kultury 
„Chemik”, by wspólnie cieszyć się la-
tem na półkoloniach.

Z kronikarskiego obowiązku odnotuj-
my jeszcze, że półkolonie zwizytowa-
li Członkowie Rady Nadzorczej SSM. 
Organizację ferii zimowych ocenili bar-
dzo pozytywnie. Zdjęcia z ferii - patrz 
obok.  Rafał Grzywocz, pes

ciąg dalszy ze str. 36

Zdecydowanie na zimowo
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Zjeżdżanie z górek dostarcza zawsze dużo radości.

Na Balu Przebierańców były księżniczki, szeryf, zorro.

Ścigamy się?

U podnóża skoczni narciarskiej w Wiśle.

I pluskaliśmy się...

Zwierzęta w Leśnym Parku zrobiły na dzieciach 
ogromne wrażenie.



s-
28

6A
/1

0-
12

Bo tak jak zapowiadano, było ich co 
nie miara, a każdy dzień przynosił ko-
lejne, mniejsze bądź większe wyda-

rzenia. Wśród nich tradycyjnie naj-
większym wzięciem cieszyły się wy-
cieczki autokarowe, wypady na kryty 

basen do Zespołu Szkół Sportowych 
w Siemianowicach Śląskich i zabawy 
w śniegu – uff, na szczęście w śnie-
gu, bo bywało w przeszłości, że aura 
sprzyjała bardziej zorganizowaniu let-
niego wypoczynku niż zimowych ferii. 

- Rzeczywiście zgodnie z obiet-
nicą przygotowaliśmy – mówił Zbi-
gniew Krupski, kierownik Domu Kul-

Zdecydowanie na zimowo
Ferie, ferie... i już po feriach – z żalem pomyślało z pewnością nie jed-

no dziecko. Choć były to tylko niespełna dwa tygodnie, chyba nie ma 
uczestnika ferii zimowych organizowanych przez Dom Kultury „Chemik”, 
który nie byłby zadowolony z atrakcji, jakie dla niego i rówieśników tam 
przygotowano. 

ciąg dalszy na str. 34


