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

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

Wielki Konkurs 2013 za nami

Klatki schodowe, klatki
Korytarz piwniczny, strych,

Mieliśmy swoich olimpijczyków

Wiosna tuż, tuż
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ciąg dalszy na str. 5

41-106 Siemianowice Śl.

ul. Bytkowska 27

Piecyki łazienkowe, kotły c.o.

● sprzedaż, montaż, serwis
 ● instalacje grzewcze i gazowe

● czujniki czadu

RATY ☼ RATY ☼ RATY !!!

 601438786  502293383
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Lepiej ale...
Chociaż zmniejszyła się ilość dewastacji, to do pełni szczęścia dużo,  

 dużo jeszcze brakuje. Te jaskółki napawają jednak optymizmem. Po-
zbawiają go zniszczenia drzwi, jakie prezentujemy w tym wydaniu. Komu 
ta szybka przeszkadzała? Nie dowiemy się, a szkoda. Żałować tylko wypa-
da, że tumanów nie brakuje.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Wynik, zadłużenia, zima w „Chemiku”

24 lutego w siedzibie Zarządu 
Siemianowickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej przy ul. Boh. We-
sterplatte 20 odbyło się posiedzenie 
Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada dokonała oceny wstępnych 
wyników działalności Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej za 2013 r. 
i w zgodnej opinii komisji stałych RN 
SSM wyniki uznała za prawidłowe.

Rada przyjęła także harmonogramu 
zebrań osiedlowych w SSM w 2014 r. 
Zebrania odbędą się w dniach od 19 
do 22 maja br. Szczegółowy ter-
minarz opublikujemy w terminie 
późniejszym.

Następnie RN zapoznała się 
z analizą zaległości czynszo-
wych w Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na dzień 
31. 12. 2013 r. W obszernym ma-
teriale – bogato ilustrowanym 
wykresami – ujęto najistotniej-
sze zagadnienia związane z za-
dłużeniami. Wiesław Jaźwiec, 
przewodniczący RN podkreślił, 
że kolejny już raz spadł poziom 
zadłużeń, co świadczy o rzetel-
nym podejściu zamieszkałych 
do obowiązku wnoszenia opłat 
za mieszkanie. Wyniki takie to 
ogromna satysfakcja z podejmo-
wanych wspólnie działań dyscy-
plinujących jak i efekt żmudnej 
pracy służb SSM na bieżąco mo-
nitorujących wpływy z tytułu opłat 
za mieszkanie i reagujących bły-
skawicznie na pojawiające się 
zagrożenia z płatnościami.

Podsumowanie akcji „Zima w mieście” 
organizowanej przez Dom Kultury „Che-
mik” wraz z podjęciem uchwały.

Analiza zaległości czynszowych na 
dzień 31. 12. 2013 r.

Analiza przedstawionych zaległości 
pochodzenia czynszowego wskazu-
je, że ich poziom w przypadku loka-
li mieszkalnych wg stanu na 31. 12. 
2013 r. zmniejszył się w stosunku do 
stanu na 31. 12. 2012 r. o 8.310,05 zł. 

Udział tych zaległości do naliczeń 
czynszowych uległ niewielkiemu ob-
niżeniu z 3,03% do 2,87%. W oma-
wianym okresie zwiększyły się nato-
miast zaległości czynszowe na loka-
lach użytkowych o 17.526,53 zł, tj. 

o 0,10%. Ogólny wskaźnik zadłużenia, 
pomimo wzrostu bieżących zaległo-
ści czynszowych o 9.216,48 zł, uległ 

jednak zmniejszeniu o 0,14% i wyno-
si 2,96%. Sytuacja taka spowodowana 
jest faktem, że zwiększające się zale-
głości nie rosły tak szybko jak wzrasta-
jące naliczenia czynszowe.

Naliczenia czynszowe na 31. 12. 
2013 r. wynosiły 74.862.347,98 zł 
i wzrosły w stosunku do 2012 r. 
o 3.734.496,95 zł.

Na podstawie przedstawionych da-
nych można ponadto stwierdzić, że 
zaległości bieżące wg stanu na ko-
niec grudnia 2013 r. w kwocie 
2.213.788,93 zł w stosunku do pozo-
stałych miesięcy tego roku utrzymywa-
ły się na zbliżonym poziomie.

Taka sytuacja świadczy o dużym 
zdyscyplinowaniu członków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
pozostałych użytkowników lokali, wy-
kazującym się poprzez regularne i ter-
minowe płatności dużą dojrzałością 
i solidnością. Niebagatelną motywacją 
do terminowego opłacania czynszu są 
również losowane nagrody w organi-
zowanym przez Zarząd SSM od wielu 
lat „Wielkim Konkursie”, w którym bio-
rą udział wszyscy użytkownicy loka-
li nieposiadający na ostatni dzień ro-
ku zaległości czynszowych. Ułatwie-

niem systematycznego opłaca-
nia czynszów w prawidłowej wy-
sokości jest udostępnienie przez 
Zarząd platformy elektronicznej 
dla zapoznawania się z bieżą-
cym stanem opłat czynszowych 
dla użytkowników lokali.

W stosunku do pozostałych 
osób – zalegających z opłatami 
– Zarząd SSM podejmuje różne-
go rodzaju działania mające na 
celu odzyskanie zaległych kwot. 
Do działań tych należy dostar-
czanie informacji przez służby 
księgowe o zaległościach czyn-
szowych w postaci „potwier-
dzenia salda” czy też zawiado-
mienia o wysokości salda, jak 
również poprzez koresponden-
cję i rozmowy przeprowadzane 
przez pracowników SSM oraz 
kierowanie spraw o zapłatę na-
leżności do sądu. W 2013 r. wy-
słano:
- do osób zalegających z opła-
tami powyżej 3 miesięcy 1.141 

monitów przedsądowych,
- do osób zalegających z opłatami do 

3 miesięcy 1.332 wezwań do zapłaty

Dyżury członków Rad Osiedli
Osiedle „Michałkowice”

– każdy drugi poniedziałek miesiąca od 16.00 
(siedziba administracji)

Osiedle im J. Tuwima
– każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00 

(siedziba administracji)
Osiedle „Węzłowiec”

– każdy trzeci wtorek miesiąca przed zebraniem 
w godzinach 16.30-17.30 (pawilon usługowo-han-
dlowy przy ulicy W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Bańgów”
– mieszkaniec ma sprawę – zgłasza to w admi-

nistracji, która kontaktuje bezpośrednio z członka-
mi RO

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00 

(siedziba administracji)
Osiedle „Chemik”

– każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00 
(siedziba administracji)

Osiedle „Centrum”
– każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzi-
nach 16.00-17.00 (siedziba administracji)
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Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji  
TY też płacisz!!!

oraz 562 wezwania do zapłaty od-
setek.

Kolejnym punktem porządku ob-
rad, było zapoznanie się z informa-
cją o przebiegu tegorocznej akcji zima 
w DK „Chemik” W materiale przygoto-
wanym przez Zbigniewa Krupskiego 
kierownika DK czytamy m.in.:

W styczniu 2014 roku od 20 do 
31 lutego DK „Chemik” był czynny 
w godzinach od 8.00 do 20.00. Głów-
nym zadaniem było zagospodarowa-
nie dzieciom i młodzieży pozostają-
cym w mieście czasu wolnego w okre-
sie wakacji.

W 2-tygodniowych półkoloniach 
uczestniczyło 75 osób wg listy obec-
ności i deklaracji zgłoszeniowych 
i potwierdzonych przez rodziców. 
Z tego powodu opiekę nad dzieć-
mi sprawowało 3 wychowawców i 3 
pracowników obsługi. Przepisy prze-
widują opiekę 1 wychowawcy na 15 
dzieci. Organizacja półkolonii zosta-
ła zgłoszona i zarejestrowana w Mi-
nisterstwie Edukacji i Kuratorium 
Oświaty.

Przed rozpoczęciem półkolonii prze-
prowadzono kontrolę Stacji Epide-
miologicznej. Wychowawcy posiada-
li świadectwo pozwalające pełnić tę 
funkcję byli ubezpieczeni od odpowie-
dzialności cywilnej i zatrudnieni na od-
stawie umowy-zlecenia.

 W godzinach popołudniowych 
DK „Chemik” udostępniony był mło-
dzieży szkół ponadpodstawowych 
gdzie młodzież korzystała ze stołu bi-
lardowego, tenisa stołowego i piłkarzy-
ków. Według tygodniowego harmono-
gramu działały też wszystkie zespoły 
i kółka zainteresowań. 

Ponadto odbyły się:
- Spotkanie z Prezydentem Miasta Pa-

nem Jackiem Guzy i Przewodniczą-
cym Rady Miasta Adamem Cebula,

- 2 wycieczki autokarowe do Wisły 
i Ustronia /Leśny Park Tradycji/,

- 4 wyjścia na basen Zespołu Szkół 
Sportowych, 

- dzień tańca nowoczesnego i turnieju 
„Mam Talent”,

- udział w zajęciach i 3 projekcjach fil-
mowych w „Parku Tradycji”,

- 2 wycieczki do WPKiW,
- dzień sportu i rekreacji strzelanie, 

biegi w workach i inne przygotowa-
ny przez LOK i MTKKF, 

- spotkanie dokształcające przygoto-
wane przez Biuro Pracy OHP.
Ferie zakończył „bal przebierańców”,
W okresie ferii cały czas trwały tre-

ningi piłkarskie na salach gimnastycz-
nych 3 szkół osiedlowych.  W dniu 31 
stycznia gośćmi półkolonii byli:
- Wiesław Jażwiec – Przewodniczący 

Rady Nadzorczej SSM i Zarząd SSM.
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 półkoloniach często informowała 
prasa a informacje o przebiegu półko-
lonii informowała strona informacyjna 
Urzędu Miasta.

Obrady prowadził Wiesław Jażwiec 
– przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM pes

Chociaż zniszczeń mniej i z pozoru 
wydają się znikome, to...

Ot, drobiazgi. Jednak koszt ich usu-
-nięcia już taki mały nie jest. Jak do te-
go dołożymy inne drobiazgi to ich suma 

przestaje być drobiazgiem i przeobra-
ża się w znaczące kwoty. I tak miesiąc 
za miesiącem i rok za rokiem wyrzuca-
my bezpowrotnie pieniądze, bo komuś 

nie chce się otworzyć normalnie drzwi, 
bo komuś innemu przeszkadza skrzyn-
ka na reklamy, bo... rozpiera go energia 
i myśli mięśniami a nie głową.

Smutne, przykre, prawdziwe. 
A w efekcie straty rosną.

Tylko szkoda, że społeczne przy-
zwolenie (nikt nic nie słyszał, widział) 
powoduje, że taryfą ulgową objęci są 
sprawcy, bo przecież gdybyśmy re-
agowali i ponosiliby oni kary, to wie-
lu z nich zadrżałaby ręka nim coś 
by zniszczyli. Wielu zastanowiłoby się 
wiedząc, że zostaną wskazani i wykry-
ci. Może impas ten przełamie non stop 
czekająca nagroda, jaką Zarząd SSM 
ufundował?

2000 złotych czeka
Przypominamy, że non stop aktualna 

jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, 
to znaczy zakończone albo wyrokiem 
sądu, albo ugodą ze sprawcą, który 
zobowiąże się do naprawy zniszczeń 
i pokrycia wszelkich kosztów swego 
wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
-szenia, bo nie zamierza odpuścić 
niszczącym wspólne mienie. Warto za-
stanowić się nad ofertą, 2 tysiące pie-
chotą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamierza 
przekazać takie informacje to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-
ne w Dziale GZM, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona.

A na osiedlach  
zanotowano:
„CENTRUM”

- ul. Powstańców 54C – strzaska-
no lustro w kabinie windy; pocięto ka-
ble w zsypie,

- ul. Ryszarda Gansińca, plac zabaw 
– zniszczono ogrodzenie. 

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 53F 

– wybito szybkę w drzwiach wejścio-
wych.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 4B – wy-

bito szybkę w drzwiach wejściowych; 
urwano skrzynkę na reklamy,

- ul. W. Korfantego 9C – zdewasto-
wano zamek w drzwiach do zsypu.

- ul. Hermana Wróbla 6 – zniszczo-
no drzwi piwniczne.

Lepiej ale...ciąg dalszy ze str. 2
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Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza pro-

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

Maria Dąbrowska – orędowniczka spółdzielczości

Nazwisko tej znakomitej pisar-
ki kojarzy się przede wszystkim 

z powieścią „Noce i dnie”. Jej doro-
bek obfituje w wiele innych znako-
mitych książek i artykułów praso-
wych. Maria Dąbrowska była między 
innymi wielką zwolenniczką i propa-
gatorką zarazem idei spółdzielczo-
ści – z czym się nie kryła i co pre-
zentowała w licznych publikacjach 
na łamach prasy i w wyda-
niach książkowych. Ulica 
nadana jej imieniem znaj-
duje się w naszym mieście 
w „Michałkowicach” i jest 
jedną z głównych tamtej-
szego osiedla „Aleksandra 
Zawadzkiego”.

Nasza bohaterka urodzi-
ła się 6 października 1889 
roku w Russowie, nieopodal 
Kalisza – w zaborze rosyj-
skim. Ojciec – Józef Szum-
ski był powstańcem stycz-
niowym (1863), który zajmo-
wał się nadzorowaniem ma-
jątków ziemskich. Matka – 
Ludomira z Gałczyńskich, 
wcześniej była nauczycielką a na tam-
ten czas zajmowała się domem. Ro-
dzina Szumskich żyła skromnie. Ro-
dzicom zależało jednak na tym, aby 
Maria zdobyła porządne, wyższe wy-
kształcenie, dlatego kiedy skończyła 
dwanaście lat posłali ją na naukę do 
prywatnej szkoły Heleny Semadenio-
wej w Kaliszu, gdzie lekcje odbywały 
się w języku polskim i były utrzymane 
w duchu patriotycznym. Polska szkoła 
mogła istnieć wówczas jedynie w przy-
granicznych miejscowościach, do któ-
rych należał Kalisz. Pierwsze próby 
opisywania świata, swoje obserwa-
cje notowała już jednak jako kilkulet-
nia dziewczynka: Otóż kiedy miałam 
niecałe osiem lat, zwykły bieg dnia po-
wszedniego w naszym domu wydał mi 
się nagle takim cudownym odkryciem 
godnym utrwalania. Zeszyłam sobie 

z arkuszy papieru tak zwany „zeszyt” 
i od szóstej rano do późna wieczór 
przenosząc się ze swym stołeczkiem 
od progu do progu, pisałam ołówkiem 
wielkie opowiadania o tym, co się tego 
dnia w naszym domu od rana do nocy 
działo – wspominała po latach.

Następnymi przystankami w jej edu-
kacji były: rosyjskie gimnazjum w Ka-
liszu, w którym uczyła się raptem kil-

ka tygodni – do wybuchu strajku, na-
stępnie przez kilka miesięcy w domu 
a w końcu w szkole Pauliny Hewel-
ke w Warszawie. Po ukończeniu 7-kla-
sowej szkoły Maria wróciła do rodzin-
nego Russowa (1907) a rodzice da-
li jej swobodę decydowania o własnej 
przyszłości. 

Zdecydowała się wyjechać na studia 
przyrodnicze do Lozanny. W Szwaj-
carii szybko zbliżyła się do polskie-
go środowiska emigracyjnego, zain-
teresowała się naukami społecznymi. 
Kilka miesięcy później rezygnuje jed-
nak z nauki w Lozannie na rzecz bel-
gijskiego uniwersytetu – Universite Li-
bre i tam kontynuuje swoją naukę. Do-
datkowo uczęszcza na wykłady nauk 
społecznych i filozoficznych. Właśnie 
w tym czasie zaczyna interesować się 
spółdzielczością, która w Belgii znaj-

dowała wówczas licznych teoretyków 
i praktyków. Została nawet członkiem 
Spółdzielni „La Maison du Peuple”. 
W trakcie studiów nawiązała też zna-
jomość z Edwardem Abramowskim 
– propagatorem spółdzielczości.

W tym samym czasie za sprawą Ma-
riana Dąbrowskiego, aktywnego so-
cjalisty, działacza PPS, przyjaciela Jó-
zefa Piłsudskiego – jej późniejsze-

go męża, powstaje organiza-
cja filarecka „Stowarzyszenie 
Polskie” im. Joachima Lele-
wela – bezpartyjna, utrzyma-
na w duchu niepodległościo-
wym, podejmująca temat kul-
tury, literatury polskiej. Maria 
praktycznie od początku moc-
no angażuje się w tę działal-
ność. 

Po skończeniu studiów i po-
wrocie do kraju (1910) ży-
je bardzo skromnie. Podej-
muje pracę nauczycielki geo-
grafii na pensji i zaczyna pi-
sać pierwsze artykuły spo-
łeczno-polityczne publikowa-
ne w „Gazecie Kaliskiej”, póź-

niej także w „Zaraniu” i w „Prawdzie”. 
Miały one zazwyczaj charakter popu-
laryzatorski – między innymi teksty 
ukazujące różne formy spółdzielczo-
ści. W 1912 roku nawiązuje współpra-
cę między innymi z „Tygodnikiem Pol-
skim” i czasopismem ruchu spółdziel-
czego – „Społem”. W tym czasie publi-
kuje liczne artykuły na temat spółdziel-
czości, jak również ruchu kobiecego 
i spraw młodzieżowych.

„Na chwilę” wyjeżdża za granicę – 
do Belgii i Francji, jednak myślami jest 
w Polsce: Tutaj powinna żyć i praco-
wać. W 1913 roku wydaje między in-
nymi, takie publikacje jak: „Finlandia 
– wzorowy kraj kooperacji”, „Koope-
ratyzm we wsi belgijskiej”. Dostrzega 
istotę kooperatyzmu sięgając do przy-
kładu innych krajów Europy. W lipcu 
tegoż roku Towarzystwo Kooperaty-
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stów przyznaje jej stypendium na wy-
jazd do Londynu. Pobyt tam wykorzy-
stuje na pogłębianiu studiów nad teo-
rią i praktyką ruchu spółdzielczego, 
przesyłając co pewien czas do krajo-
wych redakcji pism wyniki swych ba-
dań, prowadząc niekiedy polemiki na 
łamach tych gazet.

W maju 1914 napisała opowiada-
nie „Janek”, które później uważała za 
swój debiut literacki. Ukazało się ono 
w czerwcowym, 23 numerze pisma 
„Prawda”. Od tego momentu rozwija 
się jej literacka twórczość. W tym okre-
sie, jeszcze przed wybuchem I wojny 
światowej, udziela się intensywnie za-
równo na łamach prasy, literacko, jak 
i na płaszczyźnie społecznej.

W czasie I wojny światowej nie chce 
próżnować. Współredaguje w Piotrko-
wie – pod pseudonimem lub anonimo-
wo – pismo niepodległościowe „Chłop-
skie Sprawy”, w którym porusza pro-
blematykę wsi i zagadnienia historycz-
ne. Pisze również w „Dzienniku Naro-
dowym”, zamieszczając w nim arty-
kuły dotyczące sytuacji gospodarczej, 
kulturalnej, oświatowej kraju, budzące 
świadomość narodową wśród ludności 
wiejskiej. Poza pisaniem, jeździ w tym 
czasie po wsiach z odczytami i instruk-
cjami dla agitatorów wiejskich. Jej wy-
kłady odbywały się zazwyczaj w le-
sie, aby na ślad tej tajnej działalności 
nie wpadli Niemcy. Były to oczywiście 
czasy trudne dla niej. Z tej działalności 
nie miała wcale a jeśli już, to niewiel-
kie pieniądze. 

Wróciła więc po pewnym czasie do 
Warszawy, by tam wygłaszać poga-
danki i odczyty, prelekcje o literatu-
rze i sztuce. Pisała w tym czasie mię-
dzy innymi do „Polski Ludowej” – pi-
sma Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
„W Słońcu”, publikując tam swoje opo-
wiadania historyczne, zebrane potem 
w tomie „Dzieci ojczyzny”.

W okresie międzywojennym Maria 
Dąbrowska wciąż była bardzo aktywna 
w życiu publicznym, pisze nadal, ale 
utrzymanie się z samego pisania by-
ło bardzo ciężkie. Otrzymuje wtenczas 
propozycję pracy w Ministerstwie Rol-
nictwa i ją przyjmuje, lecz nie przestaje 
pisywać na łamach różnych pism, ta-
kich jak: „Bluszcz”, „Przedświt”, a tak-
że „Kobiecie Współczesnej” – pisząc 
recenzje z nowości wydawniczych czy 
w końcu w „Wiadomościach Literac-
kich”. Była aktywną członkinią Związ-
ku Literatów Polskich, nadal, jak by-
ło to przed I wojną światową, udziela 
się aktywnie na niwie ruchu koopera-

tystów – spółdzielców. Centralny Zwią-
zek Spółdzielczy zwrócił się nawet 
do niej z propozycją, aby brała udział 
w inspekcjach różnych ośrodków dzia-
łalności Związku – Mam objechać Pol-
skę Spółdzielczą – notowała w swym 
„Dzienniku”. W środowisku spółdziel-
czym była osobą poważaną, ze zda-
niem której bardzo się liczono. Wyda-
je w tym czasie między innymi publi-
kację „Sprawa mieszkaniowa a koope-
racja” (1921). W tekstach Dąbrowskiej 
jako jeszcze stosunkowo młodej entu-
zjastki spółdzielczości widać wyraźnie 
wpływy filozofii wspomnianego Edwar-
da Abramowskiego.

Życie literackie wciąga ją jednak 
w tym czasie coraz mocniej. Ukazują 
się jej publikacje: „Dzieje naszej ojczy-
zny” (podręcznik), opowiadania: „Ga-
łąź czereśni”, „Uśmiech dzieciństwa”, 
„Ludzie stamtąd”, „Przyjaźń”. W swo-
ich publikacjach często przedstawiała 
studia psychologiczne o ludziach, czę-
sto z nizin, wysnute z własnych obser-
wacji. Prawdziwą popularność i sławę 
zyskała jednak dopiero na początku lat 
30., kiedy ukazują się „Noce i dnie”, 
w których autorka ukazuje dzieje kilku 
pokoleń rodziny szlacheckiej na prze-
łomie XIX i XX wieku. Świetnie przy-
jęty pierwszy tom „Bogumił i Barba-
ra” (1932) sprawił, że musiała poświę-
cić cały swój czas, ograniczyć wszyst-
kie inne prace, by zdążyć z napisa-
niem kolejnych części – bo Czytelni-
cy czekają... Sława tego dzieła, jak się 
później okazało, sięgnęła daleko poza 
granice kraju, co w dalszym okresie jej 
życia i już po jej śmierci, zapewniło jej 
poczytność, popularność.

W roku poprzedzającym wybuch II 
wojny światowej, spod pióra naszej 
bohaterki wyszło jeszcze jedno, warte 
szczególnie naszej uwagi dzieło „Rę-
ce w uścisku. Rzecz o spółdzielczo-
ści z 1938 roku”, powstałe w opar-
ciu o podróże po spółdzielniach w ca-
łej Polsce i jej własnych obserwacji. 
Próbowała w sposób popularny przed-
stawić historię rozwoju spółdzielczo-
ści, precyzowała zadania i cele. Książ-
ka ta stanowiła również niejako odpo-
wiedź na zarzut, jaki stawiano ruchowi 
kooperatywnemu - „bolszewizowania”.

Podobnie jak podczas pierwszej, tak 
i drugiej wojny światowej Maria Dą-
browska zaangażowała się w pracę 
konspiracyjną. Przede wszystkim pi-
sała do prasy podziemnego - „Polska 
walczy”, ale także brała udział w ak-
cjach pomocy ściganym przez gesta-
po oraz Żydom. Na prośbę „Społem” 

wygłaszała dla społeczności spółdziel-
ców wykłady i pogadanki o literaturze. 
Jako znana już pisarka pozostawała 
jednak w ukryciu. Mieszkanie, w któ-
rym mieszkała było wielokrotnie prze-
szukiwane i szabrowane. Dzięki nieja-
kiemu profesorowi Lorentzowi, za-
wdzięczamy to, że udało się uratować 
ukryte w piwnicy tego domu oryginalne 
rękopisy Dąbrowskiej – w ramach tzw. 
„akcji pruszkowskiej” ratowano między 
innymi dorobek literacki pisarzy.

Lata powojenne nie były dla Marii 
Dąbrowskiej okresem najłatwiejszym. 
Wszechobecna cenzura prewencyj-
na „cięła” lub wstrzymywała jej tek-
sty w ogóle. Nie potrafiła pogodzić się 
z sytuację w kraju. Po 1956 roku przy-
łączyła się do „wewnętrznej opozycji”. 
W swoich „Dziennikach” często chwa-
liła wybitnych polskich twórców na 
emigracji – Gombrowicza, Miłosza 
i innych. Podpisała się też między in-
nymi pod Listem 34, będącym prote-
stem przeciwko cenzurze. Uczestni-
czyła jeszcze w spotkaniach z czytel-
nikami, w „wieczorkach”, przekładała 
też literaturę zagranicznych twórców, 
w tym książki Antona Czechowa, wy-
dała m. in. „Szkice o Conradzie”, „Dra-
maty”. Niemal do końca uczestniczy-
ła w Zjazdach Związku Literatów Pol-
skich i w zebraniach stowarzyszenia 
pisarzy Pen Club.

Mimo przyznanych jej za życia ho-
norów, takich jak Krzyż Komandorski 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Pol-
ski (1954) czy tytułu doktora hono-
ris causa Uniwersytetu Warszawskie-
go (1957), z czasem zdecydowała się 
odsunąć na bok, „ukryć się” w dom-
ku z ogrodem w Komorowie pod War-
szawą, gdzie spędziła ostatnie lata ży-
cia, w których coraz częściej choruje, 
dotyka ją rozgoryczenie, niechęć do 
wszystkiego.

Maria Dąbrowska zmarła w 1965 ro-
ku w wieku 75 lat. Pochowano ją na 
warszawskich Powązkach.

Dzisiaj, przy tej spokojnej, niedługiej, 
lecz ciągnącej się jednak niemal przez 
całe osiedle „Zawadzkiego” ulicy Marii 
Dąbrowskiej w Michałkowicach, znaj-
duje się kilka budynków mieszkalnych 
szkoła, apteka a od niedawna nawet 
pizzeria.

Posiłkowano się publikacjami „Maria Dą-

browska” Zdzisława Libery, „Maria Dąbrow-

ska – kronika życia” Ewy Korzeniowskiej oraz 

informacjami ze strony internetowej klp.pl. 

Zdjęcie Marii Dąbrowskiej pochodzi ze stro-

ny culture.pl.

Rafał Grzywocz 
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Mieliśmy swoich zimowych olimpijczyków

Nie ma w naszym mieście ani gór ani specjalnie obiektów, terenów do profesjonalnego uprawiania zimo-
wych dyscyplin sportowych. Mało kto więc przypuszczałby, że z Siemianowicami Śląskimi mogą wią-

zać się nazwiska jakichś sportowców – zimowych olimpijczyków, a jednak! Nie obyło się też bez kontrowersji...

Mimo, że od zakończenia Igrzysk 
Olimpijskich w Soczi minęło kilka ty-
godni, temat nie schodzi z ust Pola-
ków. Nie dziwota – były to najlepsze, 
przynajmniej pod względem dorobku 
medalowego, zimowe IO w wykonaniu 
naszych reprezentantów w całej histo-
rii ich rozgrywania. Na topie jest więc 
teraz problem: Odnieśliśmy sukces, 
ale co dalej? Zobaczymy, co z tej dys-
kusji wyniknie...

My, pozostawiając tę dyskusję z bo-
ku, skupiamy się na tym co nasze, 
siemianowickie... A jest o czym pisać. 
W 90-letniej historii rozgrywania zi-
mowych igrzysk olimpijskich, sportow-
ców związanych w jakikolwiek spo-
sób z Siemianowicami Śląskimi – uro-
dzonych, zamieszkałych, pracujących 
czy trenujących tu – mieliśmy w sumie 
sześciu. Choć być może nie jest to licz-
ba ostateczna.

Większość siemianowiczan wie, że 
nasze miasto ma bogate tradycje ho-
keja na trawie. Dumą była „Siemiano-
wiczanka”, w której grywali na prze-
strzeni lat najlepsi laskarze w kraju, 
olimpijczycy. Nie wszyscy pewnie zda-
ją sobie sprawę, że i w hokeju na lo-
dzie mieliśmy reprezentantów Polski, 
również olimpijczyków. Owocny pod 
tym względem był przełom lat 40. i 50.

Siemianowickim, zimowym olimpij-
czykiem był Henryk Bromowicz (do 
1950 roku nazywał się Brommer) – 
hokeista na lodzie. Urodzony w Ka-
towicach w 1924 roku zawodnik, roz-
poczynał swoja profesjonalną karierę 
w HKS Siemianowiczanka, gdzie tre-
nował w latach 1945-1948. Grał jako 
obrońca. Właśnie w roku 1948 wziął 
udział w swoich pierwszych Igrzyskach 
Olimpijskich – w St. Moritz. Nasza ho-
kejowa reprezentacja prowadzona 
wówczas przez Zygmunta Kasprzaka 
zajęła 6 miejsce w turnieju a Brommer 
wystąpił w ośmiu meczach.

Cztery lata później, już jako zawod-
nik Legii Warszawa (w barwach tej 
drużyny odnosił największe sukcesy 
sportowe, m.in. 8-krotnie sięgając po 
mistrzostwo Polski) pojechał na ko-
lejne Igrzyska Olimpijskie – do Oslo. 
Tam nasza reprezentacja ponownie 
zajęła 6 pozycję a Bromowicz zagrał 
w ośmiu meczach, zdobywając w jed-
nym z nich swoją pierwszą i, jak się 

później okazało, jedyną bramkę pod-
czas jego olimpijskiej rywalizacji (Pol-
ska – Szwajcaria 3:6)

Po raz trzeci Henryk Bromowicz wy-
stąpił na Igrzyskach Olimpijskich w ro-
ku 1956 w Cortina d’Ampezzo. Zagrał 
w sumie w czterech meczach a repre-
zentacja Polski zajęła w igrzyskach 8 
pozycję.

Henryk Bromowicz poza olimpijski-
mi występami, zaliczył także trzy mi-
strzostwa świata, był 54-krotnym re-
prezentantem Polski. Po zakończeniu 
kariery został szkoleniowcem, trenując 
między innymi Partyzan Belgrad, Le-
gię Warszawa czy GKS Murcki Tychy. 
Zmarł w 1982 roku Warszawie w wyni-
ku obrażeń odniesionych w wypadku 
autobusowym.

W HKS Siemianowiczanka występo-
wał w latach 1946-48 Hilary Skar-
żyński, kolega z reprezentacji Henry-
ka Bromowicza, późniejszy trzykrot-
ny olimpijczyk. Wystąpił on na tych 
samych trzech kolejnych igrzyskach 
olimpijskich co Bromowicz. Grał na po-
zycji środkowego napastnika. W St. 
Moritz (1948) zagrał w sześciu me-
czach i strzelił pięć bramek. W Oslo 
(1952) rozegrał osiem meczów, w któ-
rych zdobył jedną bramkę. W Cortina 
d’Ampezzo (1956) w 5 meczach czte-
rokrotnie pokonywał bramkarza rywa-
li i dwukrotnie asystując przy golach 
partnerom.

Największe sukcesy klubowe odnosił 
w Stali Katowice i Górniku Katowice. 
W 1958 roku z tą drugą drużyną zdo-

był mistrzostwo Polski. W drużynie na-
rodowej wystąpił 45 razy, zdobywając 
23 gole. Był szybkim, bramkostrzelnym 
napastnikiem.

Po zakończeniu kariery zawodniczej 
został trenerem. Zginął w wypadku sa-
mochodowym w Stanach Zjednoczo-
nych we wrześniu 1987 roku.

Jedne zimowe igrzyska olimpijskie 
zaliczył inny hokeista HKS Siemiano-
wiczanka, urodzony w naszym mieście 
– Ernest Ziaja. W St. Moritz (1948) 
wystąpił w meczu przeciwko reprezen-
tacji Szwajcarii. Nazwisko Ziaja wie-
lu kojarzy się zapewne z innym repre-
zentantem Polski – hokeistą na trawie 
Witoldem Ziają (olimpijczyk, zarówno 
jako zawodnik jak i trener, jeden z naj-
wybitniejszych siemianowickich spor-
towców w historii). Ernest był jego stry-
jem. Zmarł w 1997 roku.

Jeszcze jednym olimpijczykiem 
– hokeistą na lodzie związanym 
z Siemianowicami Śląskimi, bo tu uro-
dzonym, jest Jarosław Morawiec-
ki. Na Igrzyska Olimpijskie w Cal-
gary w 1988 roku wyjechał jako za-
wodnik – środkowy napastnik Zagłę-
bia Sosnowiec. Nie był to jednak epi-
zod udany. W czasie tego turnieju po 
meczu z Francją został poddany kon-
troli antydopingowej, która wykaza-
ła podwyższony poziom testosteronu 
we krwi i posądzono go o stosowa-
nie niedozwolonych środków. Przez 
to wynik meczu zweryfikowany zo-
stał z 6:2 dla Polski na 0:2 a na Mo-
rawieckiego nałożona została wielo-
miesięczna dyskwalifikacja. Jak tłu-
maczono, te niedozwolone środki zo-
stały podane w barszczu z krokietami 
podczas przyjęcia u Polonii. Stanowi-
ska nie zmieniono.

W sumie Jarosław Morawiecki w bar-
wach reprezentacji Polski zagrał 57 ra-
zy i strzelił 17 bramek. Po zakończeniu 
kariery jako zawodnik, zajął się szkole-
niem młodzieży.

Poza hokeistami, na zimowe igrzy-
ska olimpijskie pojechali urodze-
ni w Siemianowicach Śląskich Jani-
na Poremska i Piotr Sczypa – upra-
wiający łyżwiarstwo figurowe. Na IO 
w Grenoble w 1968 roku wspólnie wy-
stąpili w konkurencji: pary sportowe, 
zajmując 14 miejsce na 18 startują-
cych par. Byli oni pierwszymi polski-

sportosporto.pl  - para sportowa:  
Janina Poremska i Piotr Sczypa
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Termin Budynek, adres

12. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 46a, b;  
Marii Dąbrowskiej 1; Obrońców 

Warszawy 1; Alfonsa Zgrzebnioka 25

13. 05.
wtorek

Karola Świerczewskiego 48a, b; 
Obrońców Warszawy 2, 2a, 9;  

Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29, 31, 33

14. 05.
środa

Karola Świerczewskiego 50a, b; 
Walentego Fojkisa 3, 5;  

Alfonsa Zgrzebnioka 35, 37, 39

15. 05.
czwartek

Leona Kruczkowskiego 4, 6;  
Kościelna 36, 36a, b, c;  

Alfonsa Zgrzebnioka 41, 43, 45

16. 05.
piątek

Leona Kruczkowskiego 8, Władysława 
Sikorskiego 1a, b, c; Kościelna 36d, e, f, 

 Przyjaźni 8;  
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 51a,b

17. 05.
sobota

Przyjaźni 8a, 10, 10a, b, c;  
Alfonsa Zgrzebnioka 52a, b, 38a

Termin Budynek, adres

19. 05.
poniedziałek

Kościelna 34, 34a, b, c;  
Alfonsa Zgrzebnioka 38b, 40

20. 05.
wtorek

Przyjaźni 18, 18a, b, 22, 22a-d, 24; 
Wojciecha Korfantego 3a, b

21. 05.
środa

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

22. 05.
czwartek

Przyjaźni 34, 38, 40, 40a-c, 42, 42a, b; 
Wojciecha Korfantego 14a, b, 15a, b

23. 05.
piątek

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

24. 05.
sobota

Przyjaźni 52, 52a; 
Wojciecha Korfantego 10a-c

26. 05.
poniedziałek

Władysława Łokietka 16a, b;  
Grunwaldzka 18;  

Wojciecha Korfantego 16a, b

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

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

mi olimpijczykami w łyżwiarskie figuro-
wym – na co dzień trenującymi w Ka-
towicach.

Janina Poremska w latach 60. wie-
lokrotnie razem z Piotrem Sczypą się-
gała po mistrzostwo Polski. Kilkukrot-
nie startowała w mistrzostwach świa-
ta i Europy. Niedługo po IO w Greno-
ble zdecydowała o zakończeniu ka-
riery sportowej. Pracowała później ja-
ko nauczycielka akademicka. Mieszka 
najprawdopodobniej w Danii.

Piotr Sczypa po zakończeniu kariery 

przez Poremską, jeździł jeszcze mię-
dzy innymi przez sześć lat z inną sie-
mianowiczanką – Teresą Skrzek – 
siostrą muzyka Józefa Skrzeka, jed-
nak na igrzyska olimpijskie nie uda-
ło im się już zakwalifikować. Obecnie 
mieszka i pracuje jako trener łyżwia-
rek figurowych w Niemczech – z suk-
cesami międzynarodowymi. Jego pod-
opieczna, solistka – Nathalie Wein-
zierl wzięła udział w niedawno za-
kończonych w Igrzyskach Olimpijskich 
w Soczi.

Jako ciekawostkę można jeszcze 
dodać to, że gimnastyczka Natalia 
Kotówna – bytkowianka, brązowa me-
dalistka Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w Melbourne z 1956 roku wyszła za 
mąż za skoczka narciarskiego Pio-
tra Walę – olimpijczyka z Innsbruc-
ka 1964.

Korzystano m.in. ze strony internetowej 

PKOL oraz publikacji „Olimpijczycy woje-

wództwa śląskiego 1924-2010” Jerzego 

Szczygielskiego.

Rafał Grzywocz 
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Niekiedy odpady wielkogabarytowe 
przechowujemy we własnych piwni-
cach, zamkniętych komórkach, cza-
sem są gdzieś poupychane w domu 
czy na działce, jeśli ją posiadamy. Zda-
rza się jednak, że w wyżej wymienio-
nych nie ma miejsca, wówczas wysta-
wiamy owe rzeczy w korytarzach piw-

nicznych, zostawiamy na strychu, su-
szarniach – słowem: miejscach wspól-
nego użytkowania. Niestety – tutaj 
przypomnienie dla „wystawiających”, 

czynność ta jest niezgodna z obowią-
zującym Rozporządzeniem Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z 7 czerwca 2010 roku w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków i innych obiektów budowlanych 
i terenów oraz ustalonym „Regulami-
nem porządku domowego dla użyt-
kowników lokali SSM” zatwierdzony 
uchwałą Rady Nadzorczej Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 30 
marca 2009 roku. We wspomnianym 
regulaminie czytamy między innymi:

- Zabrania się wykonywania czynno-
ści, które mogą spowodować: pożar 
i jego rozprzestrzenianie się, utrudnia-
nie prowadzenia działania ratownicze-
go lub ewakuacji, w szczególności po-
zostawiania rzeczy w korytarzach oraz 
na klatkach schodowych i strychach. 

- Zabrania się blokowania dróg poża-
rowych i ewakuacyjnych oraz dojść do 
klatek schodowych. 

- Niedozwolone jest przechowywa-
nie materiałów łatwopalnych i niebez-
piecznych w korytarzach klatek scho-
dowych, piwnicznych, pomieszcze-
niach wspólnego użytku (…).

Ktoś zapyta: Co to za różnica, czy 
schowam w swojej komórce piwnicznej 
czy zostawię obok niej albo w miesz-
kaniu? Do części wspólnych budynku 

ma dostęp dużo większa ilość osób. 
W takich miejscach często bawią się 
dzieci, bywa młodzież, służą niekiedy 
za palarnie, a jakże (!). Ryzyko zapró-
szenia ognia wzrasta więc wielokrot-
nie. A stąd już tylko kroczek od nie-
szczęścia.     

Siemianowicka Straż Pożarna rów-
nież przyjmuje jasne stanowisko w tej 
sprawie. Przytaczamy jedną z wypo-
wiedzi st. kpt. Marcina Wyrzykow-
skiego odnoszącą się do tego zagad-
nienia: - Stosując się do przepisów 
zapewniamy sobie bezpieczeństwo. 
Będąc w domu czy w tym przypadku 
w piwnicy wyłącza się nasza czujność. 
Kiedy nagle dochodzi do pożaru, wte-
dy często odcięty jest dopływ prądu, 
nie ma światła i jest ciemno, to w pani-
ce, pod wpływem emocji zapominamy 

o tym, że w korytarzu, czy to piwnicz-
nym czy na klatce schodowej, strychu 
było coś ustawione. Mamy wówczas 
znacznie utrudnioną drogę ewakuacji. 
Utrudnioną akcję ratunkową mają też 
strażacy.

Administracje zazwyczaj ustalają 
właścicieli pozostawionych rzeczy i in-
formują o konieczności niezwłocznego 
ich usunięcia.

Nie bez kozery wracamy do tego te-
matu. Na początku ubiegłego miesią-
ca, na strychu budynku przy ulicy Ma-
rii Dąbrowskiej 1 w Michałkowicach 
doszło do zaprószenia ognia. Zapa-
liły się materiały łatwopalne: tektury, 
kartony, wersalka. Na szczęście dzię-
ki sprawnej interwencji straży pożarnej  
(na miejscu, na wszelki wypadek po-
jawiło się kilka jednostek strażackich) 
nikomu nic się nie stało i straty nie są 
zbyt wielkie, ale mieszkańcy, szcze-

gólnie wyższych kondygnacji tego bu-
dynku, zwłaszcza że był środek nocy, 
ciemno, mogli najeść się strachu.

Warto przypomnieć, że na terenie 
miasta prowadzona jest regularna – 
dwa razy w miesiącu – zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych, czyli wszel-
kiego rodzaju przedmiotów, które ze 
względu na duże rozmiary nie miesz-
czą się w pojemnikach na śmieci. Zda-
rza się, że mieszkańcy wystawiają rze-
czy w dowolnym dniu tygodnia, gdy 
tymczasem są jasno określone dni, 
w których MPGKiM bezpłatnie doko-
nuje wywozu tychże „gabarytów”. 

Odpady wielkogabarytowe naj-
lepiej wystawiać wieczorem dzień 
wcześniej, gdyż służby MPGKiM jeż-
dżą już od wczesnych godzin ran-
nych. rg

Materiały łatwopalne w korytarzach 
piwnicznych to zagrożenie!!!

Korytarz piwniczny, strych, 
suszarnia muszą być drożne

Idziemy, przykładowo, do piwnicy, a tam w korytarzu: szafy, szafki, meblo-
ścianki, drzwi, deski, okna, szyby, stalowe płyty, tektury, wózki i tak da-

lej, i tak dalej. Zazwyczaj nie wiemy co z tymi starymi rzeczami zrobić więc 
po prostu – trzymamy je, bo… a nuż kiedyś mogą się jeszcze przydać. Czy 
zagracanie poza swoją piwnicą, w korytarzu piwnicznym, albo na strychu 
czy w suszarni jest legalne? Co można, czego nie można tam składować?

Nocna akcja strażaków przy ul. M. Dąbrowskiej 1

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

Wielki Konkurs 2013 za nami!
Był rok 1994, kiedy po raz pierwszy na łamach „Mojej Spółdzielni” zagościł Wielki Konkurs. 27 lutego br., finał 

WK odbył się – jak łatwo policzyć – już po raz 21! Pięciu z siedmiu wylosowanych szczęśliwców stawiło się 
osobiście na spotkanie. Były nagrody, były i bolączki...

- Macie Państwo naprawdę szczęście. 
Zostaliście rozlosowani spośród oko-
ło 9700 osób, które na koniec 2013 ro-
ku nie zalegały z opłatami czynszowymi. 
Gratuluję i myślę, że nagroda ta zobo-

wiązuje Was do dalszego, regularnego 
płacenia czynszu – rozpoczął spotkanie 
Zbigniew Lekston – prezes Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ideą „Wielkiego Konkursu”, co war-
te podkreślenia, jest nie tylko nagra-
dzanie osób sumiennie wywiązujących 
się ze swoich podstawowych obowiąz-
ków wobec SSM, ale przede wszyst-
kim zmobilizowanie wszystkich lokato-
rów do płacenia czynszu bez żadnych 
opóźnień. Zazwyczaj część 
mieszkańców pod koniec ro-
ku ma niewielkie zadłużenie 
i macha na to ręką. Tymcza-
sem, kropla do kropli i robi się 
kałuża, tak samo z pieniędz-
mi – grosz do grosza i w skali 
Spółdzielni 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.

- Mogę powiedzieć na pod-
stawie moich wieloletnich ob-
serwacji, że taka forma przy-
nosi skutki i działa mobilizu-
jąco. Od września ubiegłego 
roku, kiedy zasygnalizowali-
śmy „Wielki Konkurs”, do końca roku 
liczba zadłużonych lokali spadła o 700 
– zaznaczył Zbigniew Lekston. – Sys-

tematyczne płacenie czynszów przez 
mieszkańców pozwala nam na utrzy-
manie płynności finansowej. Miejmy 
świadomość, że jako Spółdzielnia mu-
simy w ustalonych terminach regulo-

wać faktury a jak często bywa, każ-
dy dzień zwłoki to kolejne odsetki. Na 
przykład jak ma to miejsce z opłatą za 
wodę – dodawał.

Przypomnijmy, że według wyliczeń 
Działu Czynszów Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, na koniec 
roku 2013, 9.722 osoby (mieszkania) 
nie miały nawet niewielkich zaległości 
czynszowych. Tym samym, zakwalifi-
kowane 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 osoby 
(po dwie z danego osiedla), które zwol-
nione zostały na trzy miesiące z opłaty 
czynszowej w części eksploatacja.

 Na spotkaniu finalistów pojawił się 
Wiesław Jaźwiec – przewodniczący 
Rady Nadzorczej SSM oraz przedsta-
wiciele Zarządu – oprócz prezesa – tak-
że jego zastępcy: Jolanta Sobek i Ma-
rian Odczyk. Przewodniczący RN po-

gratulował wylosowanym, ale 
również skupił się na samym 
problemie nie płacenia opła-
ty czynszowej. Wskazywał na 
fakt, iż najczęściej jest to spo-
wodowane losowymi przypad-
kami, jednak zauważył, że są 
osoby, które wyraźnie unikają 
płacenia, lekceważą wezwa-
nia a wtedy wobec nich po-
dejmowane są odpowiednie 
kroki, włącznie z podjęciem 
uchwały Rady Nadzorczej 
o wykluczeniu danej osoby 
z członkowstwa w Spółdzielni.

Po wypowiedzi Wiesława 
Jaźwca wyjaśniono zasady 
losowania nagród: - Losuje-
cie Państwo karteczkę z nu-
merem i na przykład ktoś, kto 
wylosował numer 1, wybiera 

nagrodę jako pierwszy. Wszyscy więc 
mają takie same szanse. Jak się oka-

Laureaci Wielkiego Konkursu 2013
Kolejność wg losowanych numerów i wybrana nagroda:

Osiedle „Michałkowice”
Adam Grzyb – tablet.

Osiedle „Bańgów”
Barbara Breguła – telewizor (większy).

Osiedle „Chemik”
Jan Ćwik – parowar.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Rafał Jarzynka – wieża.

Osiedle „Młodych”
Jerzy Knap – telewizor (mniejszy).

Osiedle „Centrum”
Marcin Spyra – nieobecny.

Osiedle „Węzłowiec”
Paulina Pankiewicz – nieobecna.

Nagrody nie wylosowane: robot kuchenny,  
ekspres do kawy

ciąg dalszy na str. 14
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zało, losowanie było najmniejszym pro-
blemem, gorzej z wyborem dla siebie 
najpotrzebniejszego czy naj-
fajniejszego sprzętu o mniej 
więcej takiej samej wartości. 
Ci pierwsi wahali się najdłu-
żej, bo wszystko fajne, bo po-
trzebne. A w końcu poszło 
raz, dwa.

Później był już czas na luźną 
rozmowę, nie tylko o idei Kon-
kursu, ale wszystkich innych 
sprawach wokół Spółdzielni. 
Jako pierwszy „na tapecie” 
wylądował problem z gołębia-
mi. Są uciążliwe, brudzą. Za-
uważono, że kiedyś było ich 
mimo wszystko więcej. Wspól-
nie stwierdzono, że głównym źródłem 
tego problemu jest ich dokarmianie. Je-
żeli to się zminimalizuje, problem z go-
łębiami będzie mniejszy.

Rafał Jarzynka zwrócił z kolei uwa-
gę między innymi na problem wiel-
kości otworów w kontenerach do se-
gregacji odpadów. – Czy Spółdzielnia 
ma wpływ na dobór odpowiednich po-
jemników – pytał. – Problem ten był 
już przez Spółdzielnię sygnalizowany. 
Jak wyjaśniano, stosunkowo niewielkie 
otwory są podyktowane tym, by utrud-
nić wyciąganie odpadów z tych konte-
nerów. Wszystkie pojemniki na odpa-
dy w naszym kraju są ujednolicone, 
mają podobne parametry, my nie ma-
my na to wpływu – wyjaśnił Zbigniew 
Lekston. Jeszcze w temacie segregacji 
odpadów zapytano: Czy Spółdzielnia 
ma dane na temat poziomu segrega-
cji odpadów? 94% mieszkańców zaso-
bów Spółdzielni zadeklarowało segre-
gację – odpowiedział prezes Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Jednak podkreślono podczas spotka-
nia, że wygląd terenów wokoło śmiet-
ników wcale nie wskazuje na to, jako-
by zdecydowana większość osób se-
gregowała. Temat rozwinął się w kie-
runku przyjętych a następnie obniżo-
nych stawek opłat za wywóz nieczy-
stości. - Spółdzielnia już na samym po-
czątku była za tym, by stawki opłat za 
wywózkę były mniejsze. Mieliśmy też 

szczęście, że przetarg na odbiór odpa-
dów z terenu miasta wygrało MPGKiM. 

W innych śląskich miastach i nie tyl-
ko, jest znacznie większy bałagan niż 
w Siemianowicach Śląskich. Gabaryty 
na przykład wywożone są nawet raz na 
pół roku, mamy o tyle łatwiej – mówił 

Zbigniew Lekston. Stwierdzono też, 
że wciąż brakuje w mieście właściwej 

akcji informacyjnej, propagandowej na 
temat prawidłowego segregowania od-

padów, chociaż wpisana jest 
ona w cenę opłaty za śmie-
ci. Potrzeba większej świa-
domości mieszkańców w tym 
względzie – kwitowano.

Kolejnym tematem, jaki po-
ruszono, była sprawa rosną-
cych drzew w bliskim są-
siedztwie budynków – w do-
mach ciemno, a i robaków 
pełno – zauważano. Prezes 
SSM poinformował, że na 
początku roku trwają prace 
zmierzające do „prześwietle-
nia” drzew. Jeśli chodzi o ich 
wycinkę, sprawa nie jest taka 

prosta jak się wydaje, bo na to nie wy-
starczy opinia i zgoda Spółdzielni. Pro-
cedura jest dużo bardziej skompliko-
wana i wydłużona w czasie.

Na spotkaniu pytano też o Lasek 
Bytkowski – Co dalej? Marian Odczyk 
– zastępca prezesa SSM ds. technicz-
nych wyjaśnił, że teren Lasku Bytkow-
skiego będzie przez Miasto zrewita-
lizowany, co na pewno jest pozytyw-
ną wiadomością dla mieszkańców na-
szych osiedli. Zwracano też uwagę na 
to, że Lasek dzisiaj nie jest bezpiecz-
nym miejscem, zwłaszcza w godzi-
nach późno popołudniowych, wieczor-
nych i nocnych, ale wyrażono nadzie-
ję, że niebawem się to w końcu zmie-
ni. – Potrzeba, zdecydowanie, jego do-
świetlenia – mówiono.

Na koniec oceniano poziom bezpie-
czeństwa w zasobach spółdzielczych, 
w mieście. Jeden z przybyłych stwier-
dził, że straż miejska chodzi tylko do 
południa i często zajmuje się „pierdoła-
mi”. Życzyłby sobie większej ilość patro-
li w osiedlach. Zbigniew Lekston zazna-
czył, że osiedla spółdzielcze wydają się 
być bezpieczne na tle całego miasta. 
Są uwagi od dzielnicowych, ale w ostat-
nim czasie nie ma większych wybryków.

Po dyskusji, tradycyjnie przyszedł 
czas na wspólne zdjęcie wyróżnio-
nych – Laureatów Wielkiego Konkursu 
2013. Rafał Grzywocz

Zdjęcia patrz str. 16.

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

Wielki Konkurs 2013 za nami!

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Laureaci Wielkiego Konkursu 
2013 wylosowani w osiedlach

- trzymiesięczne zwolnienie 
z kosztów eksploatacji w opłacie 

czynszowej:
Osiedle „Chemik”

- Maria Jesionek,
- Zenobia Płachta.

Osiedle „Centrum”
- Jerzy Białkiewicz,
- Henryk Bujoczek.

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Czesław Kaczyński,
- Mirosław Mleczko.

Osiedle „Michałkowice”
- Tomasz Lorta,
- Józef Pluszczyk.

Osiedle „Młodych”
- Zygmunt Sobota, 
- Adam Bembenek.

Osiedle Węzłowiec”
- Alina Lewczuk,
- Violetta Skrzypek.

Osiedle „Bańgów”
- Krzysztof Pudło,
- Krzysztof Lempa.

ciąg dalszy 
ze str. 13
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Wielki Konkurs 2013 za nami!

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Czytaj - str. 13 i 14
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Klatki 
schodowe, 

klatki

os. „Michałkowice”. Odnawiane są również  
wejścia do klatek – Kościelna 36D

os. „Węzłowiec”. Jana Polaczka 4 - likwidacja naświetli

os. „Chemik”. W lutym przeprowadzono przycinkę drzew.

os. „Młodych“. Wykładanie płytek 
 na posadzce klatki przy ZHP 2

os. „Tuwima”. By dzieci bawiły się bezpiecznie.

os. „Tuwima”. Okrężna 2

Czytaj - str. 19 i 20

os. „Węzłowiec”. Grunwaldzka 3A wymieniono oprawy 
w lampach parkowych
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Klatki 
schodowe, 

klatki

os. „Węzłowiec”. Pozimowe zapadlisko 

os. „Tuwima”. Konserwatorzy ADM wymienili pionową instalację zimnej i ciepłej wody  
m.in. w budynku przy Hermana Wróbla 3A

os. „Michałkowice”. W lutym 
odświeżono partery w budynku 

przy Marii Dąbrowskiej 1

os. „Bańgów”. Ten znak  
powinien na dobre załatwić  

sprawę „lewego” parkowania

Czytaj - str. 19 i 20

os. „Centrum”. Ważne, by było równo. Kładzenie 
płytek na parterze budynku przy Kolejowej 1B
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Węzłowiec”
Zarówno na pierwszym jak i drugim 

etapie osiedla dzieje się sporo. Do 
najważniejszych i największych zara-
zem trwających obecnie robót należą 
estetyzacje klatek schodowych. Eki-
pa remontowa odświeża kolejne klat-
ki schodowe budynku przy ulicy Grun-
waldzkiej 5. Niedawno, komplekso-
wo wymieniono wszystkie okna w klat-
kach – to w ramach tejże estetyzacji. 
Nieco dalej, w budynku przy Włady-
sława Jagiełły 11 od dłuższego cza-
su prowadzone są remonty na parte-
rach. Ponad połowa zadania jest już 
zrealizowana – gotowe są partery kla-
tek schodowych „A”, „B”. „C” natomiast 
jest w trakcie zaś klatka „D” czeka cier-
pliwie w kolejce, ale tuż, tuż. 

Na II etapie osiedla – w budynku przy 
ulicy Władysława Jagiełły 37A, zgod-
nie z planem, ruszyły kompleksowe 
prace remontowe klatki: malują, kładą 
płytki, wymienili już okna w klatce a bę-
dą jeszcze nowe, drugie drzwi wejścio-
we do budynku oraz kaseta domofono-
wa. W jeszcze innej części osiedla – 
przy ulicy Jana Polaczka 4, w klatkach 
tego budynku likwidowane są naświe-
tla a w ich miejsce stawiane są muro-
wane ściany z oknami. Pod koniec lu-
tego robotnicy pracowali w klatce „C”.

Na wniosek mieszkańców, w rejonie 
budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 3A 
wymieniono oprawy w lampach parko-
wych. Sprawa dotyczy doświetlenia tej 
części osiedla. W najbliższym czasie po-
dobne prace wykonane będą na lampach 
parkowych usytuowanych dalej – w kie-
runku budynku przy Grunwaldzkiej 5.

Niedawno osiedlowi konserwatorzy 
wymienili pion ciepłej i zimnej wody 
w budynku przy Władysława Jagieł-
ły 39C oraz założyli nowe wodomierze 
przy Władysława Jagiełły 35 – w po-
nad 90 mieszkaniach.

Jeszcze w lutym miało miejsce „wiel-
kie sprzątanie” dzikiego miniwysypiska 
śmieci za garażami przy wymiennikow-

ni oraz w rejonie cmentarza. Teren zo-
stał uporządkowany, a kilogramy śmie-
ci zapakowano w większości do dużych 
worów. Śmieci same tam nie przyszły 
i nie położyły się... Komuś jeszcze chce 
się podrzucać? Straż Miejska patrzy.

Administracja zleciła również napra-
wę uszkodzonej kostki brukowej osie-
dlowych chodników. Wybrzuszenia, 
pęknięcia (wokół studzienek) to na-
stępstwo niskich temperatur. W niektó-
rych miejscach kostka brukowa się za-
padła, a w innych studzienki kanaliza-
cyjne i kratki ściekowe wysadziło po-
nad powierzchnię asfaltu.

W nocy mróz, szczególnie w stycz-
niu, potrafił przycisnąć...

Osiedle „Michałkowice”
W „Michałkowicach” na tapecie 

przede wszystkim hasło: remontujemy 
klatki. I to już od paru miesięcy. Jest 
o czym pisać. Zakończyło się malowa-
nie klatek schodowych budynku przy 
ulicy Wyzwolenia 10. Trwają za to takie 
prace już na kolejnych – przy Kościel-
nej 36D (kolejna w tym bloku) oraz 
w osiedlu Aleksandra Zawadzkiego – 
przy ulicy Walentego Fojkisa 3 i 5, po-
łączone z modernizacją parterów.

A propos parterów – również w tej 
części „Michałkowic”, przy Marii Dą-
browskiej 1 bardzo sprawnie przepro-
wadzono w między czasie remont na 
parterach trzech klatek tego budynku.

Na elewacji budynku przy ulicy Ko-
ścielnej 36C, gdzie w grudniu silne 
podmuchy wiatru spowodowały ode-
rwanie się płyt acekolowych (szerzej 
pisaliśmy o tym w numerze 1/2014 
„MS”), zamontowano nowe.

Osiedlowi konserwatorzy na bieżąco 
wymieniają kolejne piony wodne – we-
dług potrzeb. Ostatnio na przykład no-
wy pion ciepłej, zimnej wody oraz cyr-
kulacji pociągnięto w budynku przy uli-
cy Przyjaźni 24.

Osiedle „Centrum”
W „Centrum” jak w „Michałkowi-

cach”: klatki, klatki, klatki. W niemal 

każdej części tego „rozbitego” po cen-
trum miasta osiedla remontuje się... 
Przy ulicy Michałkowickiej 17-23A 
powoli dobiega końca malowanie 
w sumie siedmiu klatek tego budynku. 
Tu końcówka a początek robót mamy 
po drugiej części tego miniosiedla – 
przy ulicy Spokojnej 1-3C – ekipa ro-
botników już wzięła się do pracy. 

Przy ulicy ks. Konstantego Damrota 
1B prace związane z malowaniem, mo-
dernizacją parteru i układu domofono-
wego także na finiszu. Gdy bieżący nu-
mer „MS” trafi do rąk Czytelników, naj-
prawdopodobniej będzie po odbiorze. 
Dobiega końca również remont klatek 
przy Jana Pawła II 18A, B. Zakończy-
ły się już: modernizacje parterów przy 
ulicy Powstańców 54A, B, C i malo-
wanie klatki wraz z estetyzacją parteru 
– Kolejowa 6. Trwają: Karola Świer-
czewskiego 50 (malowanie klatek) 
oraz Kolejowa 1A, B, C (modernizacje 
parterów). A jeszcze dużo przed nami.

Osiedle „Młodych”
W lutym zakończyło się malowanie 

klatki schodowej budynku przy Pla-
cu Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 
7A a kolejna klatka jest w toku – ZHP 
2. Zaawansowane są już za to pra-
ce związane z remontem parteru klat-
ki przy Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 6A.

Nie próżnują również osiedlowi kon-
serwatorzy. Niedawno wymienili cały 
pion wodny w budynku przy ulicy Jana 
Stęślickiego 1 a aktualnie zajmują się 
wymianą wodomierzy w mieszkaniach 
domu przy ulicy Niepodległości 30.

Osiedle „Bańgów”
Osiedle „Bańgów” największe pra-

ce ma dopiero przed sobą. Te najważ-
niejsze dotyczą – jak było to również 
w ubiegłym roku – dociepleń kolejnych 
budynków osiedla. Już teraz czynio-
ne są przygotowania do realizacji za-
dania. W połowie lutego ornitolog Ja-
cek Udolf przeprowadził kontrolę or-
nitologiczną w związku z planowany-
mi pracami termomodernizacyjnymi. 
Dotyczyła ona budynków przy adre-
sach: Karola Szymanowskiego 1-9, 
4-14, Marii Skłodowskiej-Curie 7-15, 
25-27, 31-33 i miała na celu określe-
nie stopnia zasiedlenia tychże budyn-
ków przez chronione gatunki ptaków, 

Klatki schodowe, klatki
Ostatnie miesiące to przede wszystkim duże roboty wewnątrz budyn-

ków – malowanie klatek schodowych, modernizacje parterów, słowem 
– odświeżanie wnętrz. Poza tym, administracje zlecają już zadania, jakie za-
zwyczaj robiło się dopiero na przełomie marca i kwietnia. Można by nawet 
rzec: wiosenne przeglądy i porządki zimą...

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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ich liczebności i wskazanie miejsc wy-
korzystywanych przez ptaki jako po-
tencjalne lub rzeczywiste miejsca lęgo-
we. Wyniki kontroli, jak czytamy w pro-
tokole: zostaną wykorzystane do spo-
rządzenia ekspertyz ornitologicznych 
niezbędnych do wydania przez Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach decyzji zezwa-
lającej na umyślne płoszenie i niepo-
kojenie oraz niszczenie gniazd i sie-
dlisk gatunków ptaków podlegających 
ochronie. Jak widać, zanim pierwsze 
rusztowania będą mogły pojawić się 
na elewacjach, muszą zostać dograne 
wszystkie formalności i szczegóły. Na-
wet te najdrobniejsze i wydawałoby się 
mało istotne, ale jednak ważne.

Osiedlowi konserwatorzy i dozorcy 
przystąpili do „pozimowego” – choć li-
cho wie co pogoda jeszcze przynie-
sie -porządkowania osiedla. Grabione 
są trawniki, naprawiane lub wymienia-
ne zniszczone kosze na śmieci (Wła-
dysława Reymonta 8-20), prostowa-
ne są powykręcane (!) znaki drogo-
we. W lutym naprawiono między inny-
mi schody zewnętrzne do klatki scho-
dowej budynku przy ulicy Władysława 
Reymonta 28.

W osiedlu „Bańgów” postawiono dwa 
nowe znaki drogowe. Znaki „zaka-
zu zatrzymywania się” (B-36) zosta-
ły umieszczone wzdłuż drogi dojazdo-
wej przy ulicy Karola Szymanowskie-
go 2-4, celem udrożnienia dojazdu do 
budynków mieszkalnych znajdujących 
się głębiej – przy Karola Szymanow-
skiego 6-14 oraz lokali użytkowych. 
Zdarzały się bowiem sytuacje, że sa-
mochody zaparkowane wzdłuż dro-
gi, tarasowały lub w znacznym stop-
niu utrudniały poruszanie się innym 
pojazdom, stąd zdecydowano o zaję-
ciu się tym problemem. Przypomnijmy, 
iż już wcześniej administracja próbo-
wała zminimalizować ten problem plus 
parkowania kierowców na trawnikach, 
ustawiając głazy (ozdobne) i wkopując 
słupki przeszkodowe.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Osiedlowa administracja, po otrzyma-

niu potrzebnej zgody (decyzji prezyden-
ta Świętochłowic) przystąpiła do usu-
nięcia wnioskowanych, wytypowanych 
wcześniej drzew na poszczególnych 
nieruchomościach. Została jednak przy 
tym zobowiązana do uzupełnienia osie-
dlowego drzewostanu o nowe nasadze-
nia (kilkanaście sztuk) – to wiosną.

W osiedlu tym, w ostatnich tygo-
dniach wykonano kilka niedużych, 
lecz ważnych zadań. Warto wspo-
mnieć chociażby o montażu skrzyń 
głównych przyłączy gazu przy ulicy 
Okrężnej 7 i 13 czy wykonaniu zabez-
pieczeń w oknach w klatkach schodo-
wych budynków przy ulicach: Herma-
na Wróbla 8, 9A, B, C, Wojciecha 
Korfantego 10A, B, C, 15A, B. Do te-
go dochodzą jeszcze wymiany pionów 
zimnej i ciepłej wody – te wymieniono 
w ostatnim czasie w budynkach przy 
adresach: Wojciecha Korfantego 2C, 
4B, 15B i Hermana Wróbla 3A, a na 
tym z pewnością nie koniec. Dobiegły 
końca także prace związane z przebu-
dową instalacji deszczowej budynku 
przy ulicy Okrężnej 2. 

Aktualnie -zgodnie zresztą z planem – 
na całym osiedlu odbywają się przeglą-
dy sprawności instalacji gazowej oraz 
przewodów spalinowych i wentylacji.

Zazwyczaj o tej porze roku place za-
baw świeciły pustkami. Gwarno by-
ło – zdecydowanie – na górkach a tu 
proszę... Jako, że na przełomie lute-
go i marca mieliśmy właśnie taką iście 
wiosenną pogodę, wychodząc nieja-
ko naprzeciw oczekiwaniom dziecia-
ków i ich opiekunów, administracja zle-
ciła już teraz, nie czekając do właści-
wej, kalendarzowej wiosny, dokonanie 
przeglądów technicznych urządzeń za-
bawowych na wszystkich osiedlowych 
placach zabaw. Część z „zabawek”, 
jak się okazało, nadaje się do naprawy, 
więc niebawem, te wskazane, podda-
ne zostaną konserwacji lub wymianie.

W najbliższych tygodniach przewi-
dziano rozpoczęcie estetyzacji kolej-
nych klatek schodowych osiedla – po-
ra na pięć klatek budynku przy uli-
cy Hermana Wróbla 2. W zakres ro-
bót wejdzie między innymi: malowa-
nie ścian, wyłożenie płytkami parte-
rów, wejść oraz zabudowa sieci tele-
technicznych.

Osiedle „Chemik”
Jeszcze pod koniec stycznia robot-

nicy pojawili się w budynku przy uli-
cy Alfonsa Zgrzebnioka 52, aby od-
nowić tamtejsze partery. Kończą prak-
tycznie klatkę „B”, niebawem „przesko-
czą” do klatki „A”. W tym zakresie ro-

bót, podobne prace, w najbliższych ty-
godniach, wykonane zostaną również 
przy Alfonsa Zgrzebnioka 51A, B.

Przy tej samej ulicy, tyle że pod nume-
rem „40” trwa malowanie i modernizacja 
parteru – wszystko zgodnie z planem. 

Tak jak zapowiadano, ekipa re-
montowa przystąpiła do dużych ro-
bót w wieżowcu przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 71. Ścianki działowe 
i stare drzwi do korytarzy lokatorskich 
na wszystkich kondygnacjach budynku 
zastępowane są nowymi. Wymieniana 
jest również instalacja domofonowa.

Ważnym zadaniem, jakie aktualnie re-
alizuje administracja jest przycinka i wy-
cinka niektórych drzew osiedla (po otrzy-
manej decyzji). Dziś niektóre z przycię-
tych drzew – nie ma co ukrywać – mo-
gą „straszyć”/ straszą swym wyglądem, 
jednak za parę tygodni, miesięcy, kie-
dy przyroda w pełni obudzi się do ży-
cia, z pewnością będą stanowić niema-
łą ozdobą osiedlowych traktów pieszych 
i ulic. Współczesny „Chemik” wciąż jest 
jednym z najbardziej zielonych osiedli 
w Siemianowicach Śląskich.

Administracja na przełomie lutego 
i marca zleciła odpowiednim służbom 
wyrównanie wybrzuszonych w ostat-
nich 2-3 miesiącach chodników. Te, 
jak okazało się po przeglądzie lub uwa-
gach mieszkańców, pojawiły się mię-
dzy innymi przy: Walerego Wróblew-
skiego 39A, C, 41D, 51A i Alfonsa 
Zgrzebnioka 51A. Rafał Grzywocz

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

Klatki 
schodowe, 

klatki

Instytut Inicjatyw  
Pozarządowych

KRS: 0000 245 554
z dopiskiem 

ZOO w Chorzowie

s-zoo/3-2014

Przekaż 
 swój 1% 
 na ZOO

w Chorzowie
 

Wypełniając deklarację podatkową mo-
żesz przeznaczyć 1% podatku na ochro-
nę zwierząt prowadzoną przez ZOO 
w Chorzowie dzięki Instytutowi Inicjatyw 
Pozarządowych, wpisując w polu nu-
mer KRS: 0000 245 554, a w polu PIT 
„cel szczegółowy” adnotację „ZOO 
w Chorzowie”

Razem z nami chroń zwierzęta. 
Ocal je dla przyszłych pokoleń.

ciąg dalszy ze str. 19
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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

Brak bilansu otwarcia
Witam

Mam pytanie. Dlaczego w e-kartote-
ce w roku 2014 nie pojawił się na po-
czątku roku bilans otwarcia tak jak to 
jest w roku 2013. Gdzie podziały się 
ewentualne nadpłaty lub niedopłaty 
na przełomie z grudnia 2013 na sty-
czeń 2014.

Pozdrawiam.
G. B. (imię, nazwisko e-mail

tylko dla redakcji)
Zarząd SSM: W połowie lutego br. 

indywidualne kartoteki mieszkań-
ców zostały uzupełnione o bilans 
otwarcia 2014 roku. Ze względu na 
konieczność uwzględnienia wszyst-
kich operacji na indywidualnych 
kontach i specyfikę zakończenia ro-
ku obrachunkowego, nastąpiło pew-
ne opóźnienie, za co przepraszamy.

Tytuł
W bloku przy ulicy Niepodległości 

30, wymiana wodomierzy jest bardzo 
specyficzna, ponieważ instaluje się je 
do góry nogami. Prosiłbym o racjonal-
ne wyjaśnienie!!! Jak należy odczyty-
wać stan zużytej wody? Nadmieniam, 
że sytuacja ma już miejsce drugi raz.

Z poważaniem W. D., Nazwisko 

i imię dla podaję dla SSM, Nie do pu-
blicznej wiadomości. Ustawa o ochro-
nie danych osobowych.

Zarząd SSM: W niektórych przy-
padkach w budynku przy ulicy Nie-
podległości 30, ze względu na spe-
cyficzny przebieg instalacji wodo-
ciągowej w poziomie, wystąpiła ko-
nieczność montowania wodomie-
rzy o odwrotnym kierunku przepły-
wu wody. Administracja osiedla za-
mówiła odpowiednie wodomierze 
uwzględniające te warunki i z chwi-
lą ich otrzymania dokona wymiany. 
Za problemy w imieniu ADM prze-
praszamy.

„Wizualizacja” 
okrojona

Moje spostrzeżenie jest takie, że na 
ul. Kolejowej tą wizualizację okrojono 
do pół parterów. I jaka jest na to odpo-
wiedź SSM?

G. R.
(dane do wiadomości redakcji)

Zarząd SSM: Trudno nam usto-
sunkować się do przesłanej uwa-
gi, gdyż zarówno Zarząd Spółdziel-
ni, jak i administracja nigdzie nie 
prezentowały wizualizacji parterów, 
stąd nie rozumiemy zgłoszonych 
wątpliwości.

Zielona narośl
Szanowana Redakcjo,

W ostatnim numerze MS (2/2013), 
został opublikowany mój e-mail, po-
ruszający problem elewacji porastają-
cej zieloną naroślą, budynków przy ul. 
Kruczkowskiego i Fojkisa. Niestety, nie 
otrzymałem odpowiedzi na żadne za-
dane tam pytanie. Zgadzam się wpraw-
dzie ze stwierdzeniem, że porastanie 
mchem od strony północnej jest zja-
wiskiem normalnym w przyrodzie, lecz 
dotyczy to raczej drzew w lesie, a nie 
budynków mieszkalnych, tym bardziej, 
że szereg budynków na osiedlu mają-
cych elewację starszą niż te ww., tako-
wym mchem nie porastają. Nie wiem 
też, dlaczego nie został przedstawiony 
w Waszej odpowiedzi „harmonogram 
usuwania porostów”, skoro taki rzeko-
mo istnieje. Myślałem, że „MS” służy 
właśnie do przekazywania tego typu in-

ciąg dalszy na str. 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...
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formacji, tym bardziej, że właśnie w po-
przednim numerze „MS” został opu-
blikowany harmonogram prac na naj-
bliższe lata (o usuwaniu porostów nie 
ma tam najmniejszej wzmianki). Wobec 
powyższego ponawiam pytania z po-
przedniego e-maila (powtórzony w dol-
nej części, pytania na czerwono), licząc 
tym razem na rzetelną odpowiedź.

Z poważaniem
Krystian Kurek

Od redakcji – Pana pytania po-
wtarzamy: Co spowodowało tak du-
że opóźnienie w działaniu, skoro 
otrzymałem zapewnienie prawie rok 
temu, iż naprawa elewacji nastąpi la-
da moment? Chyba, że powiedzia-
no mi wtedy nieprawdę. Dlaczego nie 
usunięto usterki w ramach gwarancji? 
(naprawa teraz, to bardzo wysokie 
koszty). Kiedy nastąpi naprawa ele-
wacji? Przeprowadzono ekspertyzę, 
czy zielona narośl (grzyb lub pleśń) 
nie jest szkodliwa dla zdrowia?

Zarząd SSM: Problem występo-
wania glonów na elewacjach nie-
których budynków jest przedmio-
tem zainteresowania zarówno ad-
ministracji, jak i Rady Osiedla „Mi-
chałkowice”. Zgodnie z uchwałą ze-
brania mieszkańców z kwietnia ze-
szłego roku zobowiązującą admini-
strację osiedla do opracowania har-
monogramu prac mających na celu 
usunięcie tych niedogodności, har-
monogram taki został sporządzony 
i jest dostępny w ADM dla osób za-
interesowanych tym tematem. Nie 
rozumiemy zatem, skąd Pana wnio-
sek, jakoby naprawa elewacji miała 
nastąpić lada moment.

W chwili obecnej trwają przygo-
towania do wykonywania niezbęd-
nych robót mających na celu likwi-
dację glonów, polegające na wybo-
rze metody oraz firmy, która mo-
głaby wykonać te zadanie. Analizo-
wane są również koszty wykonania 
tych prac. Jak Pan słusznie zauwa-
żył, do niskich one nie należą, stąd 
też konieczność ich zaplanowania 
w Planie Remontów osiedla.

Dla informacji podajemy, iż zgod-
nie z literaturą fachową, bezpo-
średnią przyczyną pojawiania się 
przebarwień na elewacjach są mi-
kroorganizmy powszechnie wy-
stępujące w przyrodzie, zdol-
ne do szybkiego rozmnażania się 

w sprzyjających warunkach (do-
stępność odpowiednich skład-
ników pokarmowych oraz ciepło 
i wilgotne otoczenie).

Stosowane w celu termoizola-
cji technologie zwiększają komfort 
cieplny budynku, jednak sprzyjają 
rozwojowi drobnoustrojów na ele-
wacjach. Powierzchnia ścian ze-
wnętrznych, w skutek dobrej izo-
lacji termicznej, nie oddaje ciepła 
do otoczenia, co powoduje, że pa-
ra wodna, zamiast odparować do 
otoczenia, skrapla się na jej po-
wierzchni. Jeżeli dodać do tego 
mniejsze nasłonecznienie (na ścia-
nach północnych) i niewielki ruch 
powietrza - tworzy się dobre śro-
dowisko do rozmnażania się grzy-
bów i glonów.

Podając powyższe, nie widzimy 
możliwości egzekwowania usunię-
cia tych zjawisk w ramach gwaran-
cji, gdyż nie ma to żadnego związ-
ku z zastosowaną technologią lub 
jakością wykonanych robót.

Z dostępnej nam literatury facho-
wej nie wynika też, jakoby pojawia-
jące się na elewacjach glony stano-
wiłyby jakiekolwiek zagrożenie dla 
zdrowia mieszkańców budynku.

Z opracowanego harmonogramu 
wynika, iż niezbędne roboty ma-
jące na celu likwidację glonów na 
elewacji budynku przy ulicy Leona 
Kruczkowskiego 8, przewidziane 
są na rok 2015.

W styczniowym numerze „MS” 
(244/2014) opublikowano Plan Re-
montów na 2014 rok a nie, jak Pan 
sugeruje, harmonogram robót na 
najbliższe lata. Harmonogram prac 
zmierzających do likwidacji glo-
nów, przewiduje wykonanie tych 
robót w latach 2015-2016, stąd nie 
ujęcie ich w planie na rok bieżący.

Ponadto informujemy, że jeszcze 
w tym roku, po wybraniu technologii 
i wykonawcy, Spółdzielnia wykona 
odpowiednie roboty w celu spraw-
dzenia skuteczności wybranej meto-
dy na wytypowanej części budynku. 
Podając powyższe informacje i wy-
jaśnienia liczymy, iż tym razem zna-

lazł Pan odpowiedzi na wszystkie 
nurtujące pytania i wątpliwości.

Parkowanie Grunwaldzka
Witam

Czytając świeżo dostarczoną do 
skrzynki Gazetkę Spółdzielczą (za co 
z góry dziękuję) tradycyjnie zacząłem 
przeglądać ich treść od spraw „są-
siedzkich” i ogólnego kontaktu z re-
dakcją. Jako zmotoryzowany, szczę-
śliwy lokator mieszkania przy ulicy 
Grunwaldzkiej również chciałem za-
brać głos na temat parkingu usytu-
owanego w okolicy bloku Grunwaldz-
ka 6 oraz bezpośredniego sąsiedz-
twa z przedszkolem. Faktem jest, że 
miejsc parkingowych jest niewspół-
miernie mniej w stosunku do przy-
bywających samochodów, ale oso-
biście uważam, że nie możemy zbyt 
nadmiernie unikać jakichkolwiek tere-
nów zielonych itp. Co do samego par-
kingu uważam, że tańszym rozwiąza-
niem może być wyraźne namalowanie 
linii parkingowych, które mniej wpraw-
nym kierowcom pomogą prawidłowo 
usytuować swój pojazd tak, aby pozo-
stałym uczestnikom umożliwić prze-
jazd tudzież parkowanie. Z racji tego, 
że na chwilę obecną kostki brukowe 
odmiennego koloru są mało widoczne 
często jestem świadkiem absolutnej 
dowolności parkingowej, co w efekcie 
pozbawia pozostałych korzystających 
z miejsc do parkowania i zmusza do 
poszukiwań wolnego miejsca w obrę-
bie innego bloku. Kwestii wiecznego 
„pana przyczepki”, który raczej ozda-
bia parking pozostawiam bez komen-
tarza, ponieważ jak się okazuje nie 
jestem odosobniony z delikatną fru-
stracją zajmowania kolejnego miej-
sca parkingowego. Chciałem uprzej-
mie prosić Państwa o możliwe prze-
analizowanie sytuacji związanej z par-
kingiem w tym miejscu z uwzględnie-
niem możliwości skrócenia „cypelka” 
przy wyjeździe lub ewentualnego po-
łączenia parkingu z kawałkiem skwer-
ku od strony sklepu spożywczego. 
Myślę, że pomysłów na rozszerze-
nie miejsc do parkowania jest kil-
ka a spotkałoby się to ze strony osób 
zamieszkujących okolicę ulicy Grun-
waldzkiej z ogromną aprobatą. Dale-
ko idącym marzeniem byłoby również 
wzięcie pod uwagę obszaru parkingo-
wego wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej 5, 6 

ciąg dalszy na str. 24

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 21
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gdzie jestem świadkiem notorycznego 
urywania zderzaków poprzez osoby 
parkujące ze względu na mocno pofał-
dowany asfalt przez korzenie drzewa 
oraz ogólną konstrukcję linii parkingo-
wej. W tej kwestii jestem jednak świa-
domy nakładów finansowych, jakie się 
z tym wiążą, co pozostawiam również 
w Państwa ocenie. 

Ostatnią kwestią drogową, która rów-
nież dotyczy obszaru ulicy Grunwaldz-
kiej jest próg zwalniający, który wg mo-
jej oceny powinien być wyższy lub bar-
dziej „wyboisty” z tego względu, iż czę-
sto osoby wyjeżdżające z parkingu są 
narażone na kolizję drogową z pojaz-
dem, który już na owej drodze się znaj-
duje po części również ze względu 
na ograniczoną widoczność wynikającą 
z obecności pojazdów zaparkowanych 
na linii wyjazdu. Obecny próg jest „sym-
boliczny” a kierowcy w związku z tym 
nie są zmuszeni do odpowiedniego 
zmniejszenia prędkości. Dodatkowym 
argumentem dla progu jest również fakt, 
że znajduje się on bezpośrednio przy 
śmietniku, co dodatkowo zwiększa bez-
pieczeństwo osób, które opuszczając 
teren śmietnika nie są narażone na inte-
rakcje z pojazdami, które jadą nieco za 
szybko jak na osiedlową drogę. 

W ogólnym sensie chciałem poru-
szyć jeszcze kilka tematów, które od-
kładają się w czasie ze względu na 
mój notoryczny brak czasu i nie mogę 
zebrać myśli na odpowiednie zredago-
wanie maila. Temat parkingu jest te-
matem „hot” stąd też nieco spontanicz-
ny mail do Państwa.

Proszę o zachowanie imienia i na-
zwiska do wiadomości redakcji.

Pozdrawiam
G. S.

Zarząd SSM: Temat parkingów 
wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej był wielo-
krotnie poruszany na łamach „Mojej 
Spółdzielni” i był przedmiotem wielu 
wniosków mieszkańców kierowanych 
do osiedlowej administracji. Rozwią-
zanie tego problemu przez SSM kom-
plikuje a wręcz uniemożliwia fakt, iż 
ulica Grunwaldzka, pas przydrogowy, 
na którym znajdują się opisane par-
kingi, a także próg zwalniający, nie są 
własnością naszej Spółdzielni – le-
żą w gestii Urzędu Miasta. Stąd prze-
prowadzanie przez nas jakichkolwiek 

prac w tym rejonie, a co za tym idzie 
– ponoszenie kosztów finansowych, 
jest niemożliwe.

Administracja osiedla wspólnie 
z Radą Osiedla podejmą próbę zor-
ganizowania na miejscu wizji lokal-
nej z udziałem przedstawicieli Wy-
działu Gospodarki Komunalnej oraz 

Wydziału Gospodarki Mieniem, pod-
czas której określona zostanie moż-
liwość złagodzenia występujących 
problemów.

Z uwagi na to, iż zastrzegł Pan 
swoje dane osobowe do wiadomo-
ści redakcji, nie jesteśmy w stanie 
zaprosić Pana na ewentualne spo-
tkanie. Jeżeli wyraża Pan wolę wzię-
cia w nim udziału, prosimy o kontakt 
z administracją osiedla „Węzłowiec”.

Kiedy przewidziany 
jest remont?

Witam
Jestem lokatorką bloku przy ul. Po-

laczka 4C. Chciałam zapytać, na kiedy 
przewidziany jest remont klatki scho-
dowej?? Nie chodzi mi o wymianę na-
świetli-wystarczyłoby po prostu poma-
lować i odświeżyć klatkę schodową. 
Widok jest koszmarny: brudne, poma-
lowane i podrapane ściany, popisane 
drzwi z piwnicy, czarna plama na sufi-
cie i za kaloryferem, drzwi z rowerow-
ni w opłakanym stanie – chodzi o par-
ter. Również drzwi na parterze (drugie 
drzwi już w środku klatki) są w złym 
stanie.

Ostatnie malowanie (wg daty napisa-
nej na ścianie) było w roku 2000. 

Pozdrawiam
Lokatorka bloku 4C

(Imię i nazwisko wyłącznie do wia-
domości redakcji)

Zarząd SSM: W chwili obecnej 
trwają roboty związane z wymianą 
naświetli klatki schodowej budynku 
przy ulicy Jana Polaczka 4C. Po ich 
zakończeniu, przeprowadzony zo-
stanie remont klatki schodowej – zo-
stanie ona pomalowana i zmoderni-
zowany będzie parter tego budynku, 
a więc podobnie, jak miało to miej-
sce przy ulicy Jana Polaczka 4B.

Równocześnie, w II kwartale br. 
zostaną zakończone prace docieple-
niowe ściany wschodniej budynku. 
Mamy nadzieję, że te zapewnienia 
o planowanych remontach spełniają 
Pani oczekiwania. 

Kto pozwolił?
Proszę spojrzeć na „instalacje”, którą 

umieścił właściciel mieszkania nr... w bu-
dynku na ul. Władysława Łokietka 18. 

Kto pozwolił mu przyczepić coś ta-
kiego do budynku??? Czy to ozna-
cza, że każdy może sobie instalować 
co chce? Przecież to jest elewacja bu-
dynku należącego do SSM!!!

Zajmijcie się tym!!!
Marek Szczygieł

Zarząd SSM: Znajdująca się na 
elewacji instalacja (dodatkowe 
oświetlenie) została wykonana przez 
administrację osiedla na wniosek 
mieszkańców tego budynku. Jej au-
torem nie jest właściciel podanego 
przez Pana mieszkania.

Spółdzielnia 
zrywa umowę

Zwracam się do Szanownej Redakcji 
w sprawie remontu klatek schodowych 
przeprowadzanych w bloku przy ul. Mi-
chałkowickiej 17-23. W tej chwili re-
mont dobiega końca, a ja jako miesz-
kaniec, który wcześniej nie przeży-
wał takiego wydarzenia mogę na spo-
kojnie ocenić stan przeprowadzonych 
prac, które wzbudzają we mnie mie-
szane uczucia.

Początek był do przewidzenia – nikt 
nie poinformował mieszkańców o zbli-
żającym się remoncie. To, w jakim ce-
lu powstały zamykane na klucz (do-
stępny tylko administracji) tablice in-
formacyjne? Wystarczyła jedna kart-
ka, cokolwiek.

Zatem sytuacja wyglądała tak, że ro-
botnicy zaczęli remont rano, a wraca-
jąc po pracy do domu zostałem po-
proszony o ściągnięcie kwiatów i ob-
razów/kalendarzy zależnie, co kto miał 
na klatce. Siłą rzeczy wszystko by-
ło pokryte wszechobecnym pyłem ze 
szlifowanych ścian. Pewnie się cze-
piam, jedźmy zatem dalej...

Bardzo ucieszyła mnie informacja, 
że ściany będą pokryte gładzią szpa-
chlową. Ale ten kolor... wiem, jest to 

ciąg dalszy na str. 26

ciąg dalszy ze str. 22

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
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ssm@poczta.fm
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kwestia gustu, szkoda tylko, że nikt 
nie przewidział koloru nowoczesnego, 
energicznego i przyjemnego. W końcu 
ten mdły żółty/kanarkowy nie jest ta-
ki zły... za kilka lat ściemnieje i będzie 
przypominał srake (jak poprzednim ra-

zem) i wpisze się w pamięć każdego, 
kto tędy przejdzie, szczególnie miesz-
kańcom, aż do porzygu...

Ale nie o tym miałem pisać. Najbar-
dziej boli mnie niestaranność wykona-
nych prac. Farbą olejną (nie do zmy-
cia) zostało zamalowane wszystko, co 
stało na drodze pędzla i jego ćwierć-
-inteligentnego właściciela.

Poza samymi ścianami, nową farbę 
dostały dzwonki do drzwi. Mogę to zro-
zumieć w przypadku 20-30 letnich kne-
fli, ale niektórzy mieli troszkę nowsze 
– bardziej reprezentatywne. Oberwa-
ło się również nowym czujnikom świa-
tła, kłódkom i zamkom do drzwi z piw-
nicy i wózkowni. Aktualnie nie ma moż-
liwości wsadzenia klucza i przekręce-
nia, bo farba stwardniała. A w każ-
dym z tych przypadków wystarczyło 
użyć odrobiny taśmy malarskiej i po-
minąć element, którego domyślnie się 
nigdy nie maluje. Najgorsze jest to, że 
zostały pomalowane szafki znajdują-

ce się na korytarzu. Z pięknie zrobio-
nej przez rzemieślnika na wymiar szaf-
ki koloru białego ze złotymi dodatkami 
w postaci zamków i zawiasów powstał 

żółty gniot, którego nawet otworzyć się 
nie da (z powodów wymienionych wy-
żej). Zamek muszę wymienić, za kilka 
lat farba odpryśnie i będzie trzeba zno-
wu malować, a spółdzielnia znając ży-
cie każe spadać na drzewo...

Problem pojawił się również przy za-
bezpieczeniach PCV dla kabli znajdu-
jących się na klatce, mam na myśli do-
stawców telefonii i internetu. Robotni-
cy oderwali wszystko od ściany i roz-
łączyli plastykowe rurki, ale na wsa-
dzenie ich z powrotem brakło im chę-
ci. Tak więc część ma przerwy i każ-
dy może kabel uszkodzić, a część wi-
si luzem, bo nikt nie wsadził zaczepów 
z powrotem do ściany. 

Palenie na klatce, pozostawione nie-
dopałki, zamalowane krzywo parape-
ty i inne niedociągnięcia... jeszcze dał-
bym rade zrozumieć. Ale nie takie par-
tactwo w wykonaniu tych pseudo pra-
cowników.

Przypominam, że stanowisko fizycz-
ne pracownika remontowo-budowla-
nego nie zwalnia z używania mózgu! 
Przy okazji pozdrawiam i życzę by 
u Was w domu też tak „starannie” 
przeprowadzano remont. 

Mnie nie pozostaje nic innego jak 
wkur... się za każdym razem jak wra-
cam do domu i życzyć sobie lepszego 
miejsca do mieszkania.

Bym nie był gołosłowny załączam 
zdjęcia zamalowanych elementów 
i kultury robotników (pozostawione 
pety). Mam nadzieję, że mój list tra-
fi do osób, które mogą coś z tym zro-
bić i następny remont tej ekipy będzie 
bardziej dokładny i staranny. War-
to również osobiście porozmawiać 
z mieszkańcami, na pewno większość 
podziela moją opinię.

Dawid Sz.
(dane do wiadomości redakcji)

PS. Szanowną redakcję przepraszam 
za momentami emocjonalny i wulgar-
ny ton wypowiedzi. Remont miał być 
szansą na odświeżenie i polepszenie 
warunków mieszkalnych, niestety przy-
niósł zdenerwowanie i problemy.

Zarząd SSM: Zarząd Spółdzielni 
dziękuje za zwrócenie uwagi na nie-
właściwe prowadzenie robót ma-
larskich w budynku przy ulicy Mi-
chałkowickiej 17-23 i przesłany nam 
szczegółowy materiał fotograficzny 
obrazujący stwierdzone niedocią-
gnięcia, jak również niewłaściwe za-
chowanie pracowników firmy wyko-
nujących te roboty. 

Dziękując za wytknięte nieprawi-
dłowości zapewniamy Pana, tak jak 
i pozostałych mieszkańców budyn-
ku, iż Zarząd SSM posiada odpo-
wiednie instrumenty, mające na celu 
wyegzekwowanie właściwej jakości 
przeprowadzonych prac. Przedmio-
towe malowanie nie zostało jeszcze 
odebrane i gwarantujemy, że przed 
wspomnianym odbiorem wszystkie 
usterki zostaną, przez i na koszt wy-
konawcy, usunięte. O terminie od-
bioru, jak zawsze, poprzez stosow-
ne ogłoszenie zostaną powiadomie-
ni wszyscy mieszkańcy, celem zgło-
szenia jakichkolwiek uwag dotyczą-
cych jakości wykonanych prac. 

Jednocześnie zapewniamy, iż 
z firmą, która wykonuje te pra-
ce, Spółdzielnia zrywa umowę na 
świadczenie takich robót. 

Pobiegać w nocy?
Witam,

Piszę w sprawie zamykanego na 
klucz, boiska dostępnego dla miesz-
kańców naszego osiedla.

Odczuwam brak swobodnego do-
stępu do tego obiektu sportowo-re-
kreacyjnego. W zimie boisko jest ca-
ły czas zamknięte na klucz a w lato 
w godzinach popołudniowych (kiedy 
dojrzali mieszkańcy mają czas na roz-
rywkę) organizowane są różne zajęcia 
dla młodzieży. Lekka dyskryminacja 
osób pracujących :) Ponieważ boisko 
jest monitorowane, nie do końca rozu-
miem sens zamykania go na klucz?

Szanowni mieszkańcy osiedla posia-
dający psiaki nie sprzątają po swoich 
pupilach, wychodzą z psami bez ka-
gańców i jedynym miejscem gdzie spo-
kojnie można było pobiegać wieczorami 
(nawet w ziemie 2013) było boisko osie-
dlowe. Czy mogę gdzieś „zdobyć” klucz 
do furtki i pod osłoną nocy (nie lubię 
tłumów i widowni) spokojnie pobiegać 
30 minut? Nawierzchnia boiska chroni 
przed kontuzjami kolan osób +100 kg, 
do których się zaliczam... niestety.

ciąg dalszy ze str. 24

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Druga sprawa to budowa „siłowni 
na otwartym powietrzu”. Czy nie dało-
by się czegoś podobnego ufundować 
mieszkańcom Węzłowca? W pobliżu 
Parku Techniki i w parku „Górnik” taki 
obiekt funkcjonuje i trochę się dziwię, 
że największe siemianowickie osiedla 

nie mają takich kompleksów rekreacyj-
no-sportowych.

Oczywiście zdaję sobie sprawę z nie-
małych kosztów budowy i serwisowa-
nia obiektów sportowych tego typu. Nie-
mniej jednak mniej zamożni obywate-
le nie mają środków na wynajmowanie 
sali, kupowania karnetów itp. Myślę, że 
nie jestem odosobniony w tym temacie.

Będę wdzięczny za odpowiedź. 
Adam K. – mieszkaniec bloku

przy ulicy Jagiełły 37A.
Zarząd SSM: Wszystkie boiska 

wielofunkcyjne znajdujące się na 
terenie naszych osiedli, posiadają 
odpowiedni regulamin określają-
cy zasady korzystania. Ze wzglę-
du na bliskość bloków mieszkal-
nych usytuowanych w obrębie, 
sąsiedztwie tych obiektów, istnie-
je niezbędna konieczność zapew-
nienia spokoju mieszkańców tych-
że bloków – szczególnie w godzi-
nach późnowieczornych i noc-
nych. Dlatego też obiekty sporto-
we są zamykane o tej porze, w ce-
lu uniemożliwienia gromadzenia 
się na ich terenie osób, szczegól-
nie młodzieży, zakłócających ci-
szę nocną.

Nie widzimy jednakże przeciw-
wskazań, aby w indywidualnych 
przypadkach administracja mo-
gła udostępnić klucz osobom, któ-
re w sposób niezakłócający spokoju 
innym mieszkańcom, będą mogli ko-
rzystać z tych boisk. W tej sprawie 
prosimy o kontakt z administracją.

Administracja osiedla wspólnie 
z Radą Osiedla rozważą możliwość 
urządzenia „siłowni na wolnym po-
wietrzu”. Niemniej jednak, jak Pan 
słusznie zauważył, koszty realiza-
cji tego przedsięwzięcia są stosun-
kowo wysokie i ze względu na ko-
nieczność przeznaczenia znacznej 
części środków finansowych z fun-
duszu remontowego osiedla na re-
mont elewacji i balkonów budyn-
ków, w najbliższym czasie wygo-
spodarowanie pieniędzy na ten cel 
nie jest możliwe.

Nie dla takiego 
parkowania

Szanowni Państwo
Chciałbym stanowczo zaprotesto-

wać przeciwko praktykom niektórych 
mieszkańców ul. Okrężnej w Siemia-
nowicach Śl. polegającym na zawłasz-
czaniu terenów zielonych pod parking 
dla swoich aut. W załączeniu tylko dwa 
przykłady w postaci zdjęć, a tychże 
znalazłoby się o wiele więcej. Mam na-
dzieję, że nie ma przyzwolenia zarzą-
du spółdzielni, która jest zarządcą tego 
terenu na podobne praktyki. Oczeku-
ję zdecydowanej reakcji odpowiednich 
służb. Zdaję sobie sprawę z kłopotów 
z parkowaniem mieszkańców zmoto-
ryzowanych na tym osiedlu. Sam bo-
rykam się z tym problemem, tym nie-
mniej nie godzę się na zawłaszcza-
nie terenów zielonych, tym bardziej, że 
jest ich coraz mniej.

Z szacunkiem
Witold G.

(dane do wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: Oczywistym jest, że 

nie ma i nie będzie przyzwolenia Za-
rządu Spółdzielni na zawłaszczanie 

terenów zielonych pod parkowanie 
samochodów. Zdajemy sobie sprawę 
ze „szczupłości” liczby miejsc parkin-
gowych, nie tylko zresztą w tym re-
jonie, nie mniej fakt ten nie upoważ-
nia kierowców do parkowania w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych.

W zwalczaniu zjawiska liczymy na 
współpracę wszystkich mieszkań-
ców, którzy szczególnie w godzi-
nach późno popołudniowych i wie-
czornych winni zgłaszać takie przy-
padki do Straży Miejskiej.

Apelujemy jednocześnie do przed-
stawicieli Straży Miejskiej o reago-
wanie na sygnały mieszkańców 
w takich przypadkach i wyciąganie 
wobec kierowców niszczących traw-
niki odpowiednie konsekwencje.

Numery telefonów
Proszę o interwencję w sprawie stro-

ny internetowej SSM.
Nie ma na niej informacji na te-

mat żadnych telefonów alarmowych, 
a dane telefoniczne podane na klat-
ce schodowej są nieaktualne!!! W ta-
kiej sytuacji w godzinach wieczornych 
i nocnych nie ma dostępu do najpow-
szechniejszego źródła informacji. Nie 
będę tutaj dawał upustu swojej złości, 
ale mam nadzieję, że sprawa zostanie 
potraktowana poważnie.

Maciej Janowski (Jagiełły 25a)
Od redakcji: Pytanie wyjaśnimy, 

lecz informuję, że od 20 lat w każ-
dym wydaniu „MS” na str. 3 są poda-
ne ważne telefony, jeżeli uważa Pan, 
że brakuje tam jakiegoś niezbędnego 
numeru, to proszę o wskazanie – uzu-
pełnimy – pzdr. Piotr Sowisło

Zarząd SSM: Na stronie interne-
towej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej jest wykaz telefonów 
do Zarządu Spółdzielni i poszczegól-
nych działów. Rzeczywiście, braku-
je w tym wykazie pozostałych waż-
niejszych telefonów do odpowied-
nich służb. Dziękujemy za zwróce-
nie uwagi. Wykaz ten w najbliższym 
czasie zostanie uzupełniony.

Pan Zenon Z.
Odpowiedź na poruszoną przez Pa-

na sprawę zamieścimy w przyszłym 
wydaniu „MS”
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Owszem, ale nie 
przywiązujesz do 
otoczenia większej 
wagi. Chętnie prze-

bywasz w pięknych miejscowościach 
wypoczynkowych, lubisz spacerować 
w towarzystwie innych ludzi, rozma-
wiać, ale nie zwracasz większej uwa-
gi na otoczenie. 

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem lu-
bią spędzać wolny 
czas w parku czy le-

sie i bardzo dobrze im się odpoczywa 
w otoczeniu zieleni. Sporo Byków posia-
da własne ogródki, w których uprawiają 
różne rośliny, czy ozdobne krzewy.

Wielu ludzi urodzo-
nych pod znakiem 
Bliźniąt lubi przyrodę 
i chętnie czyta książ-

ki o tej tematyce. Lubi oglądać parki 
lub ogrody znajomych. W domu ota-
czają się ciekawymi roślinami i po-
święcają na ich pielęgnację dużo cza-
su i pieniędzy.

Romantyczna na-
tura Raka sprawia, 
że bez obcowania 
z przyrodą, częstych 

wyjazdów poza miasto, odpoczywa-
nia nad wodą, czy w lesie, po prostu 
nie wyobraża sobie innego życia. Aby 
przetrwać zimę, stwarza sobie w do-
mu miniogród z ciekawych roślin.

Zajęty sobą i spra-
wami Lew nie ma zbyt 
wiele czasu, aby po-
święcić go przyrodzie. 

Jeśli jest zamożny i buduje dom, to 
jednak zwraca uwagę, aby postawić 
go w pięknym otoczeniu. Nie zapo-
mina też nigdy o krewnych, czy zna-
jomych.

Kobiety urodzo-
ne pod tym znakiem, 
znajdują dużą przy-
jemność w uprawia-

niu roślin doniczkowych w domu. Cie-
szą się, jeśli uda im się wyhodować ja-
kiś oryginalny kwiat doniczkowy. Trzeba 
przyznać, że mają do tego dobrą rękę.

Wszystkie Wagi lu-
bią przebywać w oto-
czeniu przyrody. Je-
śli mają takie moż-

liwości, chętnie osiedlają się na wsi, 
gdzie kontakt z naturą jest dużo bliższy. 
Mieszkając w mieście, wolne chwile 
i urlopy spędzają nad wodą lub w lesie.

Ludzie spod tego 
znaku nie są szczegól-
nie wrażliwi na piękno 
przyrody. Chętnie na-
tomiast hodują w do-

mu zwierzęta i są bardzo przywiązani 
do swojego czworonoga. Ich sympatią 
szczególnie cieszą się psy.

Wszyscy niemal 
Strzelcy uwielbia-
ją podróże, w tym 
szczególnie podróże 

krajoznawcze. Najbardziej lubią ob-
serwować przyrodę w wymiarze „ma-
kro”, nie potrafią się natomiast skupić 
na podziwianiu poszczególnych roślin.

Koziorożec ma do 
przyrody stosunek ra-
cjonalny. Gdy jest na 
urlopie, uwielbia ob-

serwować w czasie długich spacerów 
– rośliny, zwierzęta. W ten sposób naj-
lepiej odpoczywa. Po powrocie zapo-
mina o przyrodzie i zajmuje się pracą.

Ryby obojga płci lu-
bią przyrodę, nie przy-
wiązują jednak więk-
szej wagi do krajobra-

zów. Potrafią natomiast zachwycać się 
polnym kwiatem, czy pięknym mucho-
morem. Umiłowanie przyrody wpajają 
swoim dzieciom.

Panie Wodnicz-
ki przepadają szcze-
gólnie za kwiatami 
ciętymi i w donicz-

kach, których w ich domu jest zawsze 
pełno. Po pracy chętnie odpoczywa-
ją w otoczeniu przyrody. Przyjemność 
sprawia im też układanie bukietów.

Czy lubisz 
przyrodę?

Wielkanocne ciasta to: „baby” i... ma-
zurki. Zapraszamy do mazurków.

- moczony (kuchnia Podlasia)
Ciasto drożdżowe, moczone w wo-

dzie przed upieczeniem.

Po półtorej szklanki ciepłego mle-
ka i żółtek, 8 dag drożdży wyrabiamy 
z 1kg mąki tortowej. Dodajemy półtorej 
szklanki miękkiego masła i zagniatamy, 
aż będzie gładkie i lśniące. Całość wkła-
damy do serwety wysmarowanej ma-

słem i lekko zawiązujemy, wrzucamy do 
zimnej wody np. na całą noc. Następnie 
wyrabiamy z dodatkiem półtorej szklan-
ki cukru, rodzynek, ewentualnie skórki 
pomarańczowej i zostawiamy pod przy-
kryciem na 1 godzinę. Pieczemy w 150 
st. rozwałkowane na papierze. Po upie-
czeniu mazurek jest bardzo puszysty.

- z karmelem
Ciasto: 400 g mąki krupczatki, 100 

g cukru, 250 g margaryny albo ma-
sła, 4 żółtka, 4 łyżki mleka, płaściut-
ka łyżeczka proszku do pieczenia, kil-
ka kropli aromatu waniliowego. Mąkę 
z proszkiem do pieczenia, cukrem i ma-
słem siekamy w misce. Dodajemy żółt-
ka, mleko, aromat i szybko zagniatamy, 
żeby ciasto nie zdążyło się ogrzać od 
rąk i nie zaczęło kleić. Wyklejamy śred-
niej wielkości prostokątną blachę, wkła-
damy do piekarnika i pieczemy około 
25 minut w 200 stopniach. Upieczone, 
delikatnie przekładamy na deskę i sma-
rujemy np. cienką warstwą dżemu (nie-
koniecznie musi być śliwkowy, ale naj-
lepiej jakiś lekkokwaśny). Posypujemy 
posiekanymi orzechami włoskimi i roz-
prowadzamy równą warstwę karmelu.

Na górę: puszka słodzonego mleka 
skondensowanego, pół słoiczka dżemu 
śliwkowego, 100 g orzechów włoskich.

Karmel I – puszkę mleka wkładamy 
do garnka z wodą, przykrywamy i go-
tujemy na malutkim ogniu 2,5 do 3 go-
dzin. Wyjmujemy i odstawiamy, żeby 
nieco przestygła, bo otwarta od razu 
obleje nas gorącą masą.

Karmel II – przygotowujemy z cukru 
zbrązowionego dzięki podgrzewaniu – 
uwaga mieszać dokładnie, bo się przy-
pala. Do cukru, w zależności od ilości, 
można dodać po kilka do kilkunastu 
kropli octu.

Mazurki możemy dowolnie ozdobić 
kolorowymi polewami, bakaliami, orze-
chami albo owocami kandyzowanymi.

Mazurek:
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Zarzewie ner-

wic; 6. Pokojowa rewolucja; 9. Dro-
ga w parku; 10. Zwój z tekstem To-
ry; 11. Znak głoski; 12. Kwitnie raz; 
13. Rodzaj śruby; 14. Niejedna w kar-
nawale; 16. Roślinny ornament; 
19. Krążek kiełbasy; 20. Ptaki gołogło-
we; 21. Nastroszona fryzura; 22. Efekt 
wypadku; 23. Może być telefoniczny; 
28. Szeroki balkon; 31. To jeszcze nie 
emerytura; 32. Grzebień ogrodnika; 
33. Smuga dymu; 34. Kręcone włosy; 
35. Dzikie zwierzę; 36. Owoce tarniny; 
37. Sknera.

PIONOWO: 1. Baza straża-
ków; 2. Przyjmuje kwiaty z Krysty-
ną; 3. Pokarm, jedzenie; 4. Walą-
cy się dom; 5. Liść na kanapce; 
6. Rozprawa; 7. Gra z podbijakiem; 
14. Należność za towar; 15. Pa-
luszek z prądem; 17. Bliska ciału; 
18. Reperacja; 24. Jeszcze nie pię-
tro; 25. Grządka kwiatowa; 26. Ta-
niec rosyjski; 27. Rzadki okaz; 
28. Okleina ścienna; 29. Amortyza-
tory; 30. Coś z mebli.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 14 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 20. III. 2014 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 3/2014. Nagro-
dy za krzyżówkę nr 2/2014 z hasłem 
– Wesołe bale w karnawale, otrzy-
mują: Grażyna BIMCZOK, ul. Grun-

waldzka 3C; Anna WĘGLIŃSKA, ul. 
W. Fojkisa 5A; Danuta BARZANTNy, 
ul. Stawowa 7.  Zwycięzcom gratulu-
jemy i zapraszamy (z dowodem oso-
bistym) do działu GZM po odbiór na-
gród. Nagrodę główną – niespodzian-
ka – ufundowała firma Sukces s.c., 
Siemianowice Śl., ul. W. Wróblewskie-
go 67. Fundatorem pozostałych na-

gród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych.

Z udziału w losowaniu wyłączeni są 
dłużnicy, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, pracownicy SSM i redakcja „MS”.

Roz pra wa w są dzie: 
- Dla cze go strze la jąc do drze mią ce-

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

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

J K L
- Jak nazwiemy takiego człowieka, 

który ciągle gada i gada i nikt go nie 

słucha? – pyta pani na lekcji języka 
polskiego.

- Nauczycielem – odpowiada Jaś.
J K L

- Ja ki jest za wód Pa ni mę ża?
- Jest wy na laz cą.
- A co wy na lazł?
- Co dzien nie in ny po wód, że by póź-

no wra cać do do mu.
J K L

Dwóch fi lo zo fów sta ra się usta lić de-
fi ni cję sło wa „głu piec”. 

- Głu piec to ta ki czło wiek, któ re go 
my śli wy ra ża ne w for mie słow nej są 

nie zro zu mia łe dla in nych. Zro zu mia-
łeś mnie? 

- Nie. 
J K L

Le karz po dłu gich i bar dzo szcze gó-
ło wych ba da niach zwra ca się z po nu rą 
mi ną do pa cjent ki: 

- Bar dzo mi przy kro, ale w Pa ni przy-
pad ku me dy cy na jest bez sil na... 

- Czy aż tak źle… i nic nie moż na już 
zro bić? – py ta prze ra żo na ko bie ta

- Nie ste ty, jest Pa ni praw dzi wym 
oka zem zdro wia!!!

J K L
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

treningi na boisku na „Węzłowcu”. Chwa-
lił mi je i tak wychwalił, że sam zacząłem 
chodzić. Pamiętam jak na pierwszym 
swoim treningu nic nie umiałem, ale tre-
ner wytłumaczył mi, jak trzeba robić ćwi-
czenia, jak powinny one wyglądać. Cza-
sem zajęcia są może trochę męczące, 

ale przynajmniej później widać efekty, 
bo się lepiej gra, więcej się widzi. Powie-
działem swoim kolegom, że coś takie-
go organizują i też niektórzy z nich przy-
chodzili albo nadal przychodzą. Mojemu 
tacie też się to podoba – jest za piłką. 
Jak ktoś chce się dowiedzieć jak dobrze 
strzelać, asystować, dobrze grać mu-
si spróbować – zachęca 10-letni Patryk 
Żymełka z osiedla „Młodych”.

Na treningach pojawiają się nowi 
chłopcy i dziewczęta. 10-letni Andy 
Milc z osiedla „Chemik” swój pierw-
szy trening zaliczył pod koniec lutego: 
- Mój kolega Oskar mnie tu przyprowa-
dził. Chcę się nauczyć, jak grać dobrze 
w obronie. Po to tu jestem. Nie boję się 
pierwszych treningów. Są koledzy, któ-
rzy chodzą dłużej i jakoś nic im się nie 
stało, wyglądają na zadowolonych.

- Na treningi zaczynają przychodzić 
dzieci z rocznika 2007 a więc już te-
goroczne siedmiolatki. Mamy teraz za 
zadanie poukładać wszystko. Z jed-
nej strony prowadzić grupę, tę bardziej 
zaawansowaną, z drugiej – wprowa-
dzać niejako nowych w system trenin-
gów i wdrażać w grupę już w pewnym 
stopniu zgraną, zaprzyjaźnioną z so-
bą. Staramy się nie dopuścić do sytu-
acji, by ci słabsi zawodnicy byli odsu-
wani gdzieś na bok. Jak jest potrzeba, 
gramy z nimi w drużynie. Niemniej jed-
nak widać wyraźną różnicę poziomów 
między dziećmi „ze stażem” a nowymi. 
Temat ten musimy jakoś rozgryźć – re-
lacjonuje trener Robert Razakowski.

Spory zapał do treningu widać również 
u 10-letniego Oskara Piotrowskiego 
z osiedla „Węzłowiec”. Już wcześniej 
wyróżniał się na swoim podwórku ja-
ko jeden z najlepszych na bramce a na 
zajęcia do sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Sportowych przychodzi, bo chce 
być najlepszy. Jak mówi, swoją przy-
godę z piłką zaczął jako całkiem mały 
chłopak, grając z tatą na łóżku w pokoju 

balonem, a potem już na dworze z ko-
legami. Kiedyś nawet chodził na płat-
ne treningi, ale zrezygnował, dziś chęt-
nie trenuje pod okiem trenera Dariusza 
Rzeźniczka. Za wzór uważa Wojciecha 
Szczęsnego. Może mu kiedyś dorów-
na, może przewyższy?

Niektórzy z uczestników zajęć traktu-
ją te treningi niejako pośrednio: Po czę-
ści chcę zostać piłkarzem, ale na razie 
do treningów luźno podchodzę. Chcę 
sobie po prostu pokopać, poruszać 

się co nieco. Wyjść z domu, spotkać 
się z kolegami, poćwiczyć. Uważam to 
za dobrą zabawę. Mojej mamie zależy 
bym był wysportowany. Nie chce abym 
cały czas siedział w domu bezczynnie. 
Jest zadowolona z tego, że mam tro-
chę ruchu – wyjawia 11-letni Łukasz 
Binkiewicz z osiedla „Chemik”.

Z opinią mamy Łukasza zgadza się 
trener Dariusz Rzeźniczek. – Ruch, 
poprawna koordynacja ruchowa są 
bardzo istotnymi elementami, nie tyl-
ko podczas gry w piłkę nożną, ale też 
w życiu codziennym. Dzisiaj jest więk-
sza potrzeba na takie zajęcia, na pra-

cę nad tym problemem. Kiedyś dzie-
ci nawet nieświadomie pracowały nad 
swoją koordynacją ruchową, bawiąc 
się wiele godzin w zabawy na wol-
nym powietrzu, chodząc po drzewach, 
dachach itd. Na podwórku działo się 
wszystko. Teraz, kiedy najmłodsi wie-
le godzin spędzają przed kompute-
rami, telewizorami, jest dużo więk-
sza potrzeba pracowania nad sobą, 
swoim ciałem. Oczywiście nie moż-
na uogólniać. Nawet patrząc na chłop-
ców przychodzących na treningi widzę, 
że część z nich jest wytrenowana, ale 
oczywiście z drugą połową grupy trze-
ba popracować. Cieszy bardzo, że 
dzieci jednak chcą to robić – trenować.

Chętnie w treningach uczestniczy na 
przykład 10-letni Wojtek Bieńkowski 
z osiedla „Węzłowiec”: Zazwyczaj po-
za małą „hają” o to, kto ma być z kim 
w drużynie, na treningach jest zawsze 
super. Najbardziej podobają mi się me-
cze. Część treningowa też jest dobra. Tu 
jak coś nie wyjdzie to nic złego się nie 
dzieje, co innego jak przychodzi mecz – 
to większa odpowiedzialność. Mogę po-
wiedzieć, że jestem lepszy niż byłem. 
Nawet jak czasem gramy na osiedlu 
ze starszymi to czasami potrafimy z ni-
mi wygrać – chwali się młody zawodnik.

9-letniemu Bartkowi Imieło z osie-
dla „Węzłowiec” darmowe treningi po-
dobają się nawet bardziej niż zajęcia 
szkolne na wf-ie: - Przychodzę tu, bo 
tam się po prostu nie da poćwiczyć. 
Przez pół godziny mamy rozmowę 
a potem tylko 10 minut na grę. Tu jest 
dużo lepiej, bo są i ćwiczenia, i me-
czyki – ogólnie jest fajnie. Czasem na-
wet mi się nie chce, ale zmuszam się 
i idę. Od trenera też już sporo się na-
uczyłem, jest miły, dużo tłumaczy, chy-
ba nie ma wad. Same treningi mogłyby 
być jednak trochę dłuższe.

Za duży plus, 10-letni Kamil Kuzia 
z osiedla „Chemik” uważa to, że trenin-
gi odbywają się w zamkniętej sali gim-
nastycznej. – Nikt nie przeszkadza, piłka 
nie ucieka nie wiadomo gdzie, jest inten-
sywniej. Frekwencja podczas lutowych 
treningów utrzymywała się na mniej wię-
cej tym samym poziomie, co w ostatnich 
miesiącach. Zawsze trenuje średnio 12-
13 dzieci – chłopców w zdecydowanej 
większości i dziewczyn – kilka rodzynek. 
Treningi zazwyczaj składają się z dwóch 
części: ćwiczeń i mini-meczy. Trenerzy 

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Jestem lepszy niż byłem!

Treningi w salach 
gimnastycznych przeprowadzane 

są w terminach:
„Michałkowice”

Gimnazjum nr 2, ulica Przyjaźni 28 
- czwartki

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

„Węzłowiec”
Zespół Szkół Sportowych,  

ulica Mikołaja 3 
- czwartki

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

„Bańgów”
Zespół Szkół nr 1, ulica Karola 

Szymanowskiego 11
- poniedziałki

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

os. im. „Juliana Tuwima”
– Gimnazjum nr 3,  

ulica Wojciecha Korfantego 18
- piątki

16.30-17.30 – grupa młodsza,
17.30-18.30 – grupa starsza.
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w obu tych częściach zwracają uwa-
gę na bieżąco jak zagrać, wykonać da-
ne ćwiczenia poprawnie. Na koniec każ-
dego treningu zwołują wszystkich w koło 
i chwalą bądź ganią za konkretne zagra-
nia, zachowania. – Bardzo ważnym ele-
mentem jest również wychowanie spor-
towe. Niekiedy poza boiskiem trudno od 
nich coś wyegzekwować. Na treningu za 
to muszą podporządkować się grupie, 
trenerowi. To wychowanie sportowe ma 
wpływ na tych młodych zawodników nie 
tylko na boisku, lecz również  poza nim, 
także w sferze psychiki, życia codzien-
nego. Chwalimy za dobrą akcję, grę fa-
ir play, ganimy za grę indywidualną, zbyt 
ostrą, za słownictwo czy na przykład za 
takie pozaboiskowe sprawy jak wypicie 
komuś napoju podczas treningu bez py-
tania. Słowa do nich docierają. Najwięcej 
jednak, mimo wszystko, chwalimy. Nie 
ma nic lepszego jak pochwała, bo mobi-
lizuje ich ona do jeszcze lepszej gry, już 
na wyższym poziomie – wyjaśnia Da-
riusz Rzeźniczek. Rafał Grzywocz



Zaletą tych treningów jest nie tyl-
ko fakt, że są bezpłatne, prowadzo-
ne przez profesjonalnych trenerów pił-
karskich i byłych piłkarzy, ale i to, iż 
nie ma presji regularnego chodzenia. 
Mimo wolnej ręki, nieobowiązkowości, 
jest pokaźna grupa dzieci, które nie po-
darują choćby jednego – tak jak 8-let-
ni Kacper Przełożny z osiedla „Mło-
dych”, który w zajęcia wkłada maksi-
mum energii, chce się wyszaleć, ale 
i czegoś nowego nauczyć. Uwielbia 
mecze, nie lubi przegrywać, a za wzór 
uważa Neymara – ma nadzieję kiedyś 
mu dorównać. Chęci do gry nie brakuje 
też 12-letniemu Jakubowi Plebańczy-
kowi z osiedla „Chemik”: Przegapiłem 
może dwa, trzy treningi. Sam odczu-
wam i widzę, że gram lepiej niż kiedyś. 
Trener wskazuje nam jak grać drużyno-
wo. Wiadomo, ważne są dobre relacje 
z kolegami. Jeśli się kogoś nie lubi, to 
jakoś nie ma się ochoty z nim grać. Nie 
mam z tym problemów. Ja lubię ludzi. 
Gram zazwyczaj na ataku, rzadko na 
obronie. Dobrze mi wychodzą strzały 
z dystansu. Ja traktuję treningi poważ-
nie. Odrywam się od komputera a i na 
wf-ie jestem lepszy, można się popisać.

Na zajęcia przychodzą często kole-
dzy z jednej klasy, szkoły. Dowiadują się 
o nich „jak po łańcuszku” – kolega po-
wiedział koledze, inny kolega usłyszał, 
że koledzy chodzą z klasy na jakieś tre-
ningi, więc zapytał gdzie i też przyszedł, 
zapisał się, chodzi. – Kolega mi powie-
dział, że latem odbywały się dla nas takie 

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Jestem lepszy niż byłem!
Jak widać systematyczność popłaca. Dzieci regularnie uczestniczą-

ce w darmowych treningach zainicjowanych przez Siemiano-
wicką Spółdzielnię Mieszkaniową, pytane o pozytywy uczestniczenia w za-
jęciach wymieniają, oprócz dobrej zabawy, również to, iż – po prostu – czu-
ją się lepsi w piłkę...
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