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Nagroda dla SSM Znowu kradną
Coś na ząb NIE dla czadu

Jest w moim Kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując
uczucia w tym chlebie.

C. K. Norwid

Spędzonych w Gronie rodziny  
i w zaciSzu domoweGo oGniSka, 

radoSnych, poGodnych  
i zdrowych Świąt

życzą:

Rada Nadzorcza,  
Zarząd  

i Rady Osiedli  
Siemianowickiej

Spółdzielni 
Mieszkaniowej

oraz  
redakcja „MS”
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SSM uhonorowana  
Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa

Za kompleksową modernizację zasobów mieszkaniowych Spółdzielni i realizację nowych obiektów budow-
nictwa mieszkaniowego Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa kolejny już raz uhonorowana została Sie-

mianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Przypomnijmy w tym roku – było to na jego początku – nasza Spółdziel-
nia wyróżniona już została tytułem Dobra Spółdzielnia.

XIV Gala Budownictwa

Wielką Nagrodę Prezydenta Izby 
Budownictwa wręcza się na corocz-
nej gali, będącej najbardziej presti-
żowym spotkaniem wszystkich osób, 
firm z budownictwem związanych. Ga-
la Budownictwa, od kilku lat organizo-
wana jest w Teatrze Rozrywki w Cho-

rzowie, a wcześniej przeprowadzano 
ją w Operze Śląskiej w Bytomiu.

Otwierając przeprowadzoną 19 li-
stopada uroczystość Tadeusz Wnuk 
– Prezydent Śląskiej Izby Budownic-
twa, scharakteryzował działalność sek-
tora budowlanego naszego wojewódz-
twa, podkreślił jego atrakcyjność inwe-
stycyjną oraz wysoce efektywne wyko-
rzystanie znaczących środków z fun-
duszy unijnych w ramach Regional-
nego Planu Operacyjnego i progra-
mów sektorowych, co zapewniło re-
alizację bardzo szerokiego programu 

przeobrażania infrastruktury technicz-
nej i społecznej województwa. Mów-
ca szczególnie podkreślił, że nasz re-
gion ma jeden z najlepszych układów 
drogowych w porównaniu do innych 
aglomeracji, a uruchomiona pod egi-
dą Marszałka Śląska Kolej Regional-

na dopełnia warunki utworzenia zinte-
growanego systemu komunikacji pa-
sażerskiej, zaś liczne nowe inwesty-
cje śląskich wyższych uczelni, tworzo-
ne nowe parki technologiczno-nauko-
we umacniają drugą pozycję regionu 
w kraju pod względem dysponowane-
go potencjału badawczo-rozwojowego. 

Kończąc swe wystąpienie Tadeusz 
Wnuk uwypuklił wysoką aktywność in-
westycyjną samorządów terytorialnych 
miast i gmin oraz skuteczne sięganie po 
środki z funduszy unijnych i inne sposo-
by finansowania inwestycji i mówił:

„Nasza dzisiejsza Gala finalizuje ob-
chody Śląskiego Dnia Budowlanych, 
rozpoczętych konferencją merytorycz-

ną jako „III Śląskie Forum Inwestycji, 
Budownictwa, Nieruchomości”. Jej sta-
nowisko końcowe zawierające reko-
mendacje zmian w odniesieniu do Pra-
wa budowlanego, planowania prze-
strzennego i Prawa Zamówień Publicz-
nych zostanie przekazane do ukonsty-
tuowanych wczoraj organów Sejmu 
oraz powołanego nowego Rządu. 

Marian Odczyk - wiceprezes Zarządu SSM,  odbiera z rąk Adama 
Matusiewicza  - marszałka województwa śląskiego, statuetkę  Śląskiej 

Wielkiej Nagrody Budownictwa.

ciąg dalszy na str. 19
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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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Plan prac termomodernizacyjnych na 2012 r.

Plan inwestycyjny na 2012 r.

Lp Nazwa zadania Zakres rzeczowy
Termin 

realizacji
Źródła 

finansowania

1
Budynek wielorodzinny nr 3

z garażami ul. Hermana Wróbla
9 mieszkań, pow. 594,93 m2

5 garaży, pow. 90,36 m2 - kontynuacja
III kw.

członkowie, 
przyszli użytkownicy

2
Budynek wielorodzinny nr 4

z garażami ul. Hermana Wróbla
9 mieszkań, pow. 593,97 m2

7 garaży, pow. 125,58 m2 III kw.
członkowie, 

przyszli użytkownicy

3
Garaże os. „Węzłowiec”,  
ul. Władysława Jagiełły

10 garaży, pow. 158 m2 I kw.
członkowie,

przyszli użytkownicy

Trzy plany na 2012 rok miała 
do rozpatrzenia i przyjęcia Rada 

Nadzorcza Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na posiedze-
niu przeprowadzonym 5 grudnia br. 

Zanim jednak do ich uchwalenia do-
szło Wiesław Jaźwiec – przewodni-
czący Rady Nadzorczej SSM, otwiera-
jąc obrady stwierdził: Jest mi niezmier-
nie miło poinformować Radę, że na-
sza Spółdzielnia została uhonorowa-
na po raz kolejny prestiżową Śląską 
Wielką Nagrodą Budownictwa za mo-
dernizację zasobów i budowę nowych 
domów. Ta nagroda nie jest jedyną, 
jaką otrzymaliśmy w br. Rada z zado-
woleniem przyjęła te słowa i oglądnę-
ła otrzymaną statuetkę oraz dyplom.

Po tym miłym akcencie RN przystąpi-
ła do realizacji porządku obrad, czyli za-
twierdzania planów na rok przyszły. Ra-
da kolejno rozpatrywała przyszłorocz-
ne zadania Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zawarte w planach:

- gospodarczo-finansowym,
- inwestycyjnym,
- remontów elewacji ze względu 

na wady technologiczne budynków 
i ubytki ciepła.

Każdy z tych planów był wcześniej 
szczegółowo roztrząsany w Komi-
sjach Rady. Przewodniczący komisji:

- Gospodarki Zasobami Mieszkanio-
wymi – Zbigniew Rogoż

- Rewizyjnej – Wiesław Gola,
- Organizacyjno-Samorządowej 

– Piotr Majnusz 
przedstawili pozytywne opinie. Szefo-

wie Komisji mówili przy tym, że wszelkie 

uwagi były przez Zarząd na posiedze-
niach Komisji szczegółowo omawiane 
i po uzyskanych wyjaśnieniach Komisje 
nie wnoszą zastrzeżeń do materiałów. 
Przy omawianiu zadań inwestycyjnych 
Zbigniew Lekston, prezes Zarządu 

SSM, mówił, że przedstawione zadania, 
a szczególnie budowa czwartego domu 
przy ul. Wróbla, to zadanie, którego re-
alizacja zależna będzie od ilości chęt-
nych. Nie stawiamy sobie celu oddania 
domu do użytku w przyszłym roku o ile 
nie będziemy mieli w odpowiednim ter-
minie nabywców – stwierdził.

Rada w głosowaniach jawnych przy-
jęła wszystkie plany.

W kolejnym punkcie obrad Rada za-
poznała się z informacją o skargach 
i wnioskach Członków Spółdzielni zgła-
szanych do Zarządu lub Rady Nadzor-

czej. Ogółem członkowie złożyli 3 skar-
gi do Zarządu, 11 do Rady Nadzorczej 
i oprócz tego 27 do Rad Osiedlowych. 
Do rozpatrzonych skarg i wnioski wró-
cimy w kolejnym wydaniu „MS”

Podczas posiedzenia, w związku 
z koniecznością dostosowania przepi-
sów wewnętrznych SSM do znoweli-
zowanych ustaw, RN uchyliła swoje 
uchwały o ulgach w opłatach za eks-
ploatację m.in. za korzystanie z miesz-
kań na parterze, ze „ślepą” kuchnią czy 
położonych nad prześwitami. Stosow-
ne pisma wraz z uzasadnieniami za-
interesowani otrzymają indywidualnie. 

Na grudniowe posiedzenie zaproszo-
no 6 dłużników, którzy nie wywiązali się 
ze swych zobowiązań. Łączna kwota 

ich zadłużenia na dzień wezwania wy-
nosiła 154.800 zł. Była wśród nich jed-
na osoba, której Walne Zgromadzenie 
przywróciło członkostwo, gdyż uchyli-
ło uchwałę Rady o wykreśleniu z reje-
stru członków. Pozostała 5 nie dotrzy-
mała terminów spłat zadeklarowanych 
przed Radą. Spośród wezwanych przy-
były cztery osoby. Rada 3 osoby wyklu-
czyła a trójce dała jeszcze szansę, gdyż 
poczyniła kroki zmierzające do zmniej-
szenia swych zobowiązań. Przyjęte 
przez RN plany publikujemy w bieżą-
cym i styczniowym wydaniu „MS”. pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Plany 
uchwalone

lp. Adres budynku
Powierzchnia 
docieplenia 

m2
Uwagi

I Docieplenia budynków

I Osiedle „Chemik”

1 Alfonsa Zgrzebnioka 38-40 2.545
Cały 

budynek

2 Niepodległości 64-66 1.800
strona 

wschodnia
II Osiedle „Centrum”

1 Spokojna 1-3 1.730
Cały 

budynek

2 Michałkowicka 17-23 2.620
Cały 

budynek

3
Karola Świerczewskiego

46, 48, 50
1.500

Cały 
budynek

lp. Adres budynku
Powierzchnia 
docieplenia 

m2
Uwagi

III Osiedle „Węzłowiec”

1 Władysława Jagiełły 25 2.950
Cały 

budynek
IV Osiedle „Bańgów”

1 Władysława Reymonta 2-8; 3.750
Cały 

budynek
Marii Skłodowskiej-Curie

1, 3, 5
III Zabezpieczenie elewacji z płyt acekolowych

1 Przyjaźni 18-22 3.660
Cały 

budynek

2 Wojciecha Korfantego 2 4.040
Cały 

budynek
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PLAN
RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWYCH

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2012
OSIEDLE im. Juliana TUWIMA

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

jednostka 
miary

TERMIN 
WYKONANIA

I ROBOTY DEKARSKIE

1. Okrężna 2  Remont dachu 270 m2 III kw.

2. Wojciecha Korfantego 16A, 17B, C Remont dachu 490 m2 I/II kw.

RAZEM 760 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Hermana Wróbla 9A, B, C Remont parterów 3kl. II kw.

2. Hermana Wróbla 4A, B; 9A, B Remont wejść do budynków 4 kl. I/II kw.

3. Leśna 7, 7A, 7B Remont wejść do budynków 3 kl. III kw.

5. W. Korfantego 1A, B, C; 2A, B, C Remont balkonów 180 szt. III kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1. Hermana Wróbla 9A, B, C Malowanie klatek schodowych 3 kl. II kw.

2. Okrężna 2 Malowanie klatek schodowych. 1kl IV kw.

3. ks. Jana Kapicy 5 Malowanie klatek schodowych 1kl III kw.

4. Leśna 7, 7A, 7B Malowanie klatek schodowych 3kl. III kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Wg protokołów  Zwrot za wymianę okien PCV 100 szt. I-IV kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Hermana Wróbla 1- 9 Montaż słupów oświetleniowych /latarni/ 3 szt. II kw.

VII DŹWIGI-KONSERWACJA

1.
Hermana Wróbla, W. Korfantego, 
Okrężna

Remont dźwigów 59 szt. I-IV kw.

2
Wojciecha Korfantego 2B,  
H. Wróbla 3B, 7C

Odnowienie kabiny dźwigu 3 szt. IV kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1. Dot. wszystkich nieruchomości Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody Wg potrzeb I-IV kw. 

IX C.O. REMONTY

1. Okrężna 13, 15 Montaż zaworów podpionowych 2 budynki III kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Wojciecha Korfantego 3 Remont drogi c.d. 100 m2 II kw.

2. Leśna 15 Uporządkowanie terenu 100 m2 II kw.

XI DOMOFONY

1. Hermana Wróbla 4A, B, 5A, B
Remont instalacji domofonowej wraz 
wymianą kaset

4 szt. I kw.

2. Okrężna 2 Remont instalacji domofonowej 1 szt. III kw.

ciąg
 d

alszy n
a str.  6
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

jednostka 
miary

TERMIN 
WYKONANIA

3. ks. Jana Kapicy 5
Remont instalacji domofonowej wraz 
wymianą kasety

1 szt. III kw.

XII WENTYLACJA

1. Dot. wszystkich nieruchomości Wg potrzeb

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHTEKTURA

1. Dot. wszystkich nieruchomości Wycinka i nasadzanie drzew i krzewów Wg potrzeb II-IV kw.

OSIEDLE „MŁODYCH”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

jednostka 
miary

TERMIN 
WYKONANIA

I. ROBOTY DEKARSKIE

1. Jana N. Stęślickiego 1-6  Montaż blach nad wejściami do zsypów 6 kl. IV kw.

2. Całe Osiedle Usuwanie przecieków wg zgłoszeń Wg potrzeb Cały rok

II. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Niepodległości 26-28
Remont balkonów wraz z wykonaniem 
wylewek

60 szt. I- II kw.

2. Niepodległości 22-24
Remont balkonów wraz z wykonaniem 
wylewek

30 szt. III – IV kw.

3. Al. Młodych 5, 6, 7 Remont parterów 3 kl. I kw.

4. ZHP 7 Remont parterów 1 kl. III kw. 

III. ROBOTY MALARSKIE

1. Niepodległości 26-28 Malowanie pomiędzy balkonami 470 m2 II kwartał

2. Niepodległości 22-24
Malowanie pomiędzy balkonami  
+ ściana kolankowa

470 m2 III-IV kwartał

3.
Al. Młodych 12, 13, 14, 15  
z 2011 roku

Malowanie klatek schodowych 4 klatki I-IV kwartał

IV. ROBOTY STOLARSKIE

1. Całe Osiedle Zwroty za okna 215 szt. Cały rok

2.
Al. Młodych 10-15,  
Bohaterów Westerplatte 4-12

Wymiana okien w piwnicach, 
rozdzielaczach 

22 szt. III kwartał

3. Niepodległości 26-28 Wymiana okien w piwnicach - poziom „O” 2 kl. II kwartał

V. ROBOTY ŚLUSARSKIE

1. ZHP 1, 2 Wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt. IV kwartał

2. ZHP 3, 4, 5 Wymiana drzwi wewnętrznych 3 szt IV kwartał

VI. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Al. Młodych 8-9
Remont instalacji elektrycznej kl. 
schodowych 

2 klatki I kwartał

VII. DŹWIGI - KONSERWACJA - REMONTY

2. Całe Osiedle Remonty wg potrzeb 63 szt. Cały rok

VIII. ROBOTY INSTALACYJNE

1. Jana N. Stęślickiego 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wymiana wodomierzy 264 szt. I-II kw.

2. ZHP 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wymiana wodomierzy 360 szt. III-IV kw.

OSIEDLE im. Juliana TUWIMA - ciąg dalszyciąg dalszy ze str. 5
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

jednostka 
miary

TERMIN 
WYKONANIA

IX. C.O. KONSERWACJA I REMONTY

1. Boh. Westerplatte 4-12, Remont węzłów C.O i rozdzielaczy 2 szt. III kwartał

2. Al. Młodych 1-2; 3-7 Remont węzłów C.O i rozdzielaczy 3 szt. III kwartał

3. pl. Skrzeka i Wójcika 5, 6, 7A, B Montaż zaworów podpionowych 18 szt. III kwartał

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Całe Osiedle
Uzupełnienie ubytków w drogach 
i chodnikach po zimie

Wg potrzeb II kw.

2. ul. Franciszka Zubrzyckiego Wykonanie parkingu 660 m2 III – IV kw.

XI DOMOFONY - REMONTY

1. Całe Osiedle Wymiana wkładek 59 szt. Cały rok

2. Całe Osiedle Roboty awaryjne Wg potrzeb Cały rok

XII WENTYLACJA

1. Dot. wszystkich nieruchomości Wg potrzeb

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1.
ZHP 1-2
i całe osiedle

Wykonanie skalniaka
Pielęgnacja drzew, żywopłotów,  
nasady drzew

1 szt.
Wg potrzeb II kwartał

OSIEDLE „CENTRUM”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

jednostka 
miary

TERMIN 
WYKONANIA

I ROBOTY DEKARSKIE

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

2. Michałkowicka 17-23A Remont kominów 14 szt. II-IV kw.

3. Michałkowicka 17-23A Remont balkonów 52 szt. II-IV kw.

4. Michałkowicka 17-23A
Remont wejść do klatek schodowych 
i parterów oraz wymiana daszków  
nad wejściem

7 kl. II-IV kw.

5. Karola Świerczewskiego 46, 48 Remont balkonów 50 szt. II-IV kw.

6. Karola Świerczewskiego 46, 48
Remont wejść do klatek schodowych 
i parterów

4 kl. II-IV kw.

III ROBOTY MALARSKIE

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Michałkowicka 17-23A Wymiana okien na klatkach schodowych 54 szt. II-IV kw.

2 Karola Świerczewskiego 46, 48 Wymiana okien na klatkach schodowych 88 szt. II-IV kw.

VII DŹWIGI-REMONTY

1 Dot. całego osiedla Remont dźwigów 20 szt. I-IV kw.

IX C.O. REMONTY

1 Kolejowa 1-6 Wymiana zaworów podpionowych 130 szt. II kw.

XI DOMOFONY-REMONTY

1. Michałkowicka 17-23A Wymiana kaset domofonowych 5 szt. I kw.

2. Karola Świerczewskiego 46, 48 Wymiana kaset domofonowych 4 szt. II-III kw.

ciąg
 d

alszy n
a str.  8
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

jednostka 
miary

TERMIN 
WYKONANIA

XII WENTYLACJA

1. Dot. wszystkich nieruchomości Wg potrzeb

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHTEKTURA

1. Dot. wszystkich nieruchomości Wycinka i nasadzanie drzew i krzewów Wg potrzeb II-IV kw.

OSIEDLE „MICHAŁKOWICE”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT
ILOŚĆ

jednostka 
miary

TERMIN 
WYKONANIA

I. ROBOTY DEKARSKIE

1. Przyjaźni 38
Remont kapitalny pokrycia dachowego 
i rynien

190 m2 III kw.

2. Przyjaźni 48B
Remont kapitalny pokrycia dachowego 
i rynien

190 m2 III kw.

II. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Przyjaźni 24-26 Remont balkonów 70 szt. II kw.

2. Przyjaźni 18-22
Zamurowanie okien piwnicznych 
– pustak szklany

60 szt. II kw.

3. Przyjaźni 38-42 Remont parterów 8 klatek II kw.

4. Wyzwolenia 6, 8 Remont parterów 5 klatek II kw.

III. ROBOTY MALARSKIE

1. Wyzwolenia 6 Malowanie klatek schodowych 2 klatki II kw.

2. Wyzwolenia 8 Malowanie klatek schodowych 3 klatki II kw

IV. ROBOTY STOLARSKIE

1. Przyjaźni 18-22 Wymiana okien w klatkach schodowych 40 szt II kw.

2. Dot. całego osiedla Zwrot za wymianę okien lokatorskich 170 szt. I-IV kw.

IX. C.O. - KONSERWACJA IREMONTY

X. ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Przyjaźni 38-42 Remont placu zabaw 2070 m2 I kw.

2. Przyjaźni 38-42 Remont chodnika 550 m2 III kw.

3. Obrońców Warszawy 2 Remont chodnika 20 m2 III kw.

4. Wyzwolenia 6 Remont parkingu 1200 m2 II kw.

5. gen. Władysława Sikorskiego 4G Utwardzenie parkingu 75 m2 II kw.

6. Dot. całego osiedla Uzupełnienie ubytków asfaltu 41 m2 II kw.

XII WENTYLACJA

1. Dot. wszystkich nieruchomości Wg potrzeb

XIII. ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1. Przyjaźni 38-42 Remont placu zabaw 1 kpl. III kw.

2. Całość osiedla
Pielęgnacja drzew, żywopłotów, nasady 
drzew

Plan robót remontowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2012 został sporządzony na podstawie planów 
robót remontowych poszczególnych Administracji Osiedli zatwierdzonych przez Rady Osiedli

Plan rzeczowy robót remontowo-konserwacyjnych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2012 dla 
osiedli: „Węzłowiec, „Chemik” i „Bańgów” opublikujemy w styczniu 2012 r.

OSIEDLE „CENTRUM” - ciąg dalszyciąg dalszy ze str. 7
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczytów 
podzielników kosztów ogrzewania.

Zawiadamiamy, 
że odcZyty wykonywane będą tylko 

w godZinach popołudniowych,  
pocZątek ok. 1600,  

a w soboty od 1000.
Szczegółowe informacje znajdziecie 

Państwo na ogłoszeniach w gablot-
kach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Jednak już teraz warto zazna-

jomić się z terminami i skonfrontować 
je z własnymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem rozliczeń 
centralnego ogrzewania przewidzia-
no tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Termin Budynek, adres

9. 01.
poniedziałek

M. Skłodowskiej-Curie 61; 63; 65; 67; 69a-b;
Niepodległości 26

10. 01.
wtorek

M. Skłodowskiej-Curie 71a-b; 73; 75; 77; 79a;
Niepodległości 28

11. 01.
środa

M. Skłodowskiej-Curie 79b; 83; 85; 87a-b; 89;
Niepodległości 22; 24

12. 01.
czwartek

Pocztowa 8; 9; 10;
Piaskowa 8; Brzozowa 12;

Niepodległości 30; 32

13. 01.
piątek

Pocztowa 11; 12; 13;
Krucza 1; 1a; 2; 2a; 3;

Walerego Wróblewskiego 6; 8

14. 01.
sobota

Walerego Wróblewskiego 2; 4

16. 01.
poniedziałek

Pocztowa 14a-d;
Jana Pawła II 21, 22;

Konstantego Damrota 1b;
Władysława Łokietka 18-24

17. 01.
wtorek

Pocztowa 15a-c;
Jana Pawła II 17; 18a-b;

Plac Skrzeka i Wójcika 5a-b

18. 01.
środa

Władysława Sikorskiego 2a-c, 4f-g;
Tadeusza Kościuszki 3, 3a, 10;

Plac Skrzeka i Wójcika 6a-b

Termin Budynek, adres

19. 01.
czwartek

Władysława Sikorskiego 4a-e;
Jedności 1a, b, c;

Hutnicza 3, 3A;
Plac Skrzeka i Wójcika 7a-b

20. 01.
piątek

Hutnicza 3b; 4; 5;
Kościelna 12; 12a;

Pocztowa 1; 1a

24. 02.
piątek

Władysława Jagiełły 25a-b;  
Kolejowa 1a-c; 2a-b; 3a-b

25. 02.
sobota

Władysława Jagiełły 25c-d;

27. 02.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 27c-d;  
Walerego Wróblewskiego 43; 45; 

Kolejowa 3c; 4; 5a-c; 6

28. 02.
wtorek

Władysława Jagiełły 27a-b;  
Walerego Wróblewskiego 47; 49;  

Jana Polaczka 2a-b; 4a-c

29. 02.
środa

Władysława Jagiełły 29c-d; 
Niepodległości 60a-c;  

Jana Polaczka 6a-b; 8a-d

1. 03.
czwartek

Władysława Jagiełły 29a-b; 
Niepodległości 60d-f; 
Władysława Łokietka 2

Od 1. 01. 2012 r. – likwidacja kasy w Michałkowicach
Uprzejmie informujemy, że w związ-

ku z ekonomiczną nieopłacalnością 
utrzymywania kasy w ADM Michałko-
wice oraz funkcjonowaniem w bardzo 
bliskiej odległości placówki PKO BP 
S.A., z którym to bankiem SSM podpi-
sała bardzo korzystną umowę dotyczą-
cą wpłat na konto bankowe Spółdzielni, 
KASA Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej mieszcząca się w bu-

dynku ADM Michałkowice z dniem 
31. 12. 2011 r. zostaje zlikwidowana. 

W związku z powyższym prosimy 
o regulowanie opłat należnych SSM na 
dotychczasowych książeczkach bezpo-
średnio na konto Spółdzielni poprzez:

- wpłatę w banku, 
- dokonanie przelewu lub 
- zlecenie w Dziale Czynszów SSM 

obciążania swojego rachunku banko-

wego w celu dokonywania opłat na 
rzecz Spółdzielni.

Informujemy, że od wpłat doko-
nywanych przez naszych członków 
na rachunek bankowy Spółdzielni 
– PKO BP S.A. nie pobiera prowizji 
bezpośrednio od osoby wpłacającej.

Najbliższe jednostki PKO BP S.A.: 
ul. Kościelnej 32a,
ul. Stawowej 18a,
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Gościniak nowym przewodniczącym Sejmiku 
14 listopada br. Andrzej Gościniak 

mieszkaniec osiedla „Chemik”, za-
łożyciel i Przewodniczący Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Bytkowa został 
nowym przewodniczącym Sejmiku 
Województwa Śląskiego. Zastąpił on 
na tym stanowisku Bogusława Śmi-
gielskiego, który w ostatnich wybo-
rach parlamentarnych zdobył mandat 
senatorski i musiał zrzec się pełnionej 
funkcji oraz mandatu samorządowego.

W tajnym głosowaniu za jego kandy-
daturą głosowało 22 radnych, 14 było 
przeciwnych, a trzech wstrzymało się 

od głosu. Jeden głos oddano nieważny. 
Andrzej Gościniak w minionej ka-

dencji tj. w latach 2006-2010 był prze-
wodniczącym Rady Miasta Siemiano-
wice Śląskie. Ostatnio piastował funk-
cję wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Śląskiego. Nowy szef 
Sejmiku przez kilka kadencji był człon-
kiem Rady Osiedla „Chemik”. Jest or-
ganizatorem Święta Bytkowa. W wy-
borach do Sejmiku uzyskał ponad 17 
tysięcy głosów. Rozmowę z nowym 
Przewodniczącym Sejmiku zamieści-
my w kolejnym wydaniu „MS” rg

W Osiedlu „Michałkowice” 
znowu dał o sobie znać jakiś 

baran – nie obrażając tych poczci-
wych zwierząt. Nie można bowiem 
inaczej nazwać kogoś (nie używa-
jąc bardziej dosadnych 
słów), kto dla hecy pozba-
wia kory rosnące zdrowe 
drzewo.

Takie zdarzenia są na tym 
osiedlu częste. Smutne to, 
gdyż drzewo pozbawione ko-
ry to najszybsza droga do je-
go unicestwienia. Chociaż na-
leżymy do ludzi, zawsze do-
brze życzących innym w tym 
przypadku żałujemy, że drze-
wo nie może oddać i trza-
snąć w łeb takiego tumana, 
albo też pozbawić go czę-
ści skóry. Bruce Lee znany 
wszystkim mistrz sztuk wal-
ki w sztandarowym dla tego 
gatunku filmie „Wejście smo-
ka” patrząc jak rywal rozłupu-
je deski stwierdził: Deska nie 
odda. Drzewo niestety, też. 
Szkoda, bo może dopiero ta-
ka terapia wstrząsowa dałaby 
komuś coś do zrozumienia. 

Inną formą nauczki jest ka-
ra finansowa. Wycięcie drze-
wa bez pozwolenia jest bar-
dzo kosztowne, tyle tylko, że 

ktoś musiałby takiego barana zgłosić 
na policję, a tak to czuje się on bezkar-
ny. Ta bezkarność przekłada się także 
na inne niechlubne zdarzenia, jakich 
na tych łamach, a szczególnie w ru-
bryce o dewastacjach zapisujemy set-
ki. Każdy taki zapis, to bezpowrotnie 
zbędnie wydane pieniądze na później-
szą naprawę, a jest tego, a jest. No cóż 
widać stać nas. Tylko czy na pewno?

Kolejnym przykładem wołającym 
o pomstę do nieba to ponowne kra-

dzieże krzywek z wind. Koszt jednej to 
ok. 1500 zł.

Przed nami Święta i Sylwester. Miejmy 
nadzieję, że te dni nie przyniosą nam ko-
lejnych strat, że zgodnie ze składanymi 

sobie życzeniami upłyną spokoj-
nie czego z całego serca Wam 
P.T. Czytelnicy życzymy.
A na osiedlach zanotowano:

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Leona Kruczkowskie-

go 4-6 – skradziono skrzynki 
na reklamy;

- ul. Kościelna 36 – okorowa-
no dwa drzewa.

„MŁODYCH”
- ul. Niepodległości 22 i 30 

– nieznani sprawcy dokonali 
włamań do części piwnic;

- ul. Niepodległości – poma-
lowano elewacje garaży;

- ul. Walerego Wróblew-
skiego 8 – skradziono kra-
ty z okien na klatkach scho-
dowych.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 

– w kilku klatkach skradziono 
10 szt. krat z okien w klatkach 
schodowych;

- ul. Hermana Wróbla 3A, 
4A – skradziono krzywki 
z wind (koszt 1 krzywki około 
1500,00 zł);

- ul. H. Wróbla 5B – skradziono 
2 szt. krat z okien w klatkach schodo-
wych.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 33C 

– skradziono krzywkę z windy; 
- ul. Wł. Jagiełły 33D – wybito szybę 

w drzwiach wejściowych;
- ul. Grunwaldzka 2D i 6A – zdewa-

stowano drzwi piwniczne i wyrwano 
skoble z poszczególnych drzwi piw-
nicznych. pes

A straty rosną

Drzewo  
nie odda

Tumanów nie brakuje!!!
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T e s t a m e n t :  z a p i s  w i n d y k a c y j n y
Dotychczas w testamencie nie można było konkre- 

 tnemu spadkobiercy zapisać konkretnego składni-
ka majątku. Aby stać się właścicielem majątku otrzyma-
nego po zmarłym, spadkobiercy musieli przeprowadzić 
postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, 
a następnie dokonać tzw. działu spadku (określić, ko-
mu przypadną poszczególne składniki majątkowe). Ta-
kie postępowanie spadkowe często ciągnęło się latami.

23 października weszła w życie ustawa zmieniająca ko-
deks cywilny, a konkretnie w jego części dotyczącej prawa 
spadkowego. Zmiana ta za sprawą wprowadzonego zapisu 
windykacyjnego tworzy nową jakość i umożliwia już wprost 
przypisanie danej osobie części zapisanego majątku. Zmia-
nę tą określa się jako rewolucyjną.

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego 
spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba na-
bywa przedmiot zapisu już z chwilą otwarcia spadku. Zapis 
windykacyjny usuwa zatem istotną barierę w przekazaniu 
konkretnego składnika majątku konkretnej osobie. 

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: • rzecz 
oznaczona, co do tożsamości np. samochód, tytuł praw-
ny do mieszkania, działki, • zbywalne prawo majątkowe, 
• przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, • ustanowienie 
na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Nabycie rzeczy lub prawa na podstawie zapisu windy-
kacyjnego będzie mógł stwierdzić sąd (w postanowieniu 
o stwierdzeniu nabycia spadku) lub notariusz.

Nie można natomiast zapisem windykacyjnym przekazać 

określonej kwoty pieniężnej. Zapisy windykacyjne nie mogą 
też obejmować całego majątku.

Ze względu na cele zapisu windykacyjnego, niewskazane 
jest uzależnianie jego skuteczności od warunku lub terminu.

Zapis windykacyjny będzie także bezskuteczny, jeże-
li w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do 
spadkodawcy albo spadkodawca jest zobowiązany do jego 
zbycia. Do zapisu windykacyjnego nadal odpowiednie zasto-
sowanie mają przepisy o zachowku. Ponadto spadkodawca 
może odwołać zapis albo rzecz objętą zapisem sprzedać. 

Zapis windykacyjny funkcjonować będzie obok zapisu 
zwykłego, tj. od woli osoby przekazującej czyli testatora, tj. 
tego, kto daje spadek zależeć będzie czy wybierze formę 
zapisu zwykłego, czy windykacyjnego.

Uwaga. Nabyciem w drodze zapisu windykacyjnego składni-
ków majątku spadkodawcy będzie interesował się także fiskus. 
Zapis objęty został podatkiem od spadków i darowizn. Będzie 
opodatkowany na zasadach ogólnych. Inne rodzaje nieodpłat-
nego nabycia objęte ustawą o podatku od spadków i darowizn, 
również zapis windykacyjny będzie całkowicie zwolniony z po-
datku, gdy otrzyma go członek najbliższej rodziny. Oczywiście 
warunkiem zwolnienia będzie zawiadomienie urzędu skarbo-
wego o nabyciu przedmiotu zapisu w terminie 6 miesięcy. Za-
pis windykacyjny obowiązuje już w kilku krajach europejskich 
m.in. we Włoszech, Francji, w Belgii, Luksemburgu, Hiszpanii.

Zmiany te zostają wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 
2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz.458).

Było kilka „spokojnych” miesię-
cy od ostatnich kradzieży krzy-

wek ruchomych w dźwigach oso-
bowych budynków należących do 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i znów problem powra-
ca. Złodzieje niepostrzeżenie wy-
montowali metalowe elementy wind 
między innymi w Święto Niepodle-
głości (!), tym samym unierucha-
miając czasowo ich pracę. 

Do pierwszych kradzieży doszło 11 li-
stopada br. w osiedlu in. Juliana Tuwi-
ma w budynkach przy ulicy Hermana 
Wróbla 3A (drugi raz w tym roku) oraz 
4A. Kilka dni później podobne zdarze-
nie miało miejsce w „Węzłowcu” w bu-
dynku przy ulicy Władysława Jagiełły 
33C. Niewiele brakowało, a ucierpiałby 
jeszcze jeden dźwig osobowy na klatce 
schodowej przy ulicy Wł. Jagiełły 11D. 
– Otrzymaliśmy zgłoszenie, że winda 
w tym budynku pracuje, ale nie można 
otworzyć do niej drzwi. Gdy przyjecha-
liśmy na miejsce okazało się, że część 
śrub była już wykręcona. Prawdopodob-
nie ktoś spłoszył sprawców i nie dokoń-
czyli tego, co zakładali – mówi Rafał Nie-
got z firmy ELEKTRO-DŹWIG zajmu-
jącej się konserwacją dźwigów w SSM. 

Sprawą kradzieży krzywek rucho-
mych wind zajmuje się siemianowicka 

Policja. Jak na razie jednak bezskutecz-
nie. – W tej sprawie policjanci prowadzą 
czynności sprawdzające. Niestety, od-
kąd ceny złomu poszły w górę, złodzie-
je rozkradają dosłownie wszystko. Aby 
powstrzymać ten proceder potrzebne 
jest wsparcie mieszkańców. Brak reak-
cji ze strony społeczeństwa na wszel-
kiego rodzaju zagrożenia i naruszenia 
prawa rozzuchwalają przestępców. Sta-
ją się oni coraz to bardziej pomysłowi. 
Nie jest dla nich problemem zdobycie 
uniformu i wcielenie się w rolę chociaż-
by serwisanta wind. W ten sposób za-
pewniają sobie spokój i zyskują czas, 
który jest im potrzebny do zdemonto-
wania przedmiotowych krzywek – mó-
wi mł. asp. Jagoda Tomanek-Olczak, 
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Siemianowicach Śląskich. Je-
żeli zauważycie Państwo w swoim oto-
czeniu podejrzane osoby, to warto po-
wiadomić o tym fakcie nie tylko pracow-
ników administracji, lecz także policjan-
tów, którzy przyjadą na miejsce, wyle-
gitymują osoby i nawet jeśli okaże się, 
że faktycznie są serwisantami, to taki 
algorytm postępowania jest jak najbar-
dziej wskazany i może uchronić przez 

kradzieżami czy dewastacjami – doda-
je Tomanek-Olczak. 

Krzywki ruchome umożliwiają zatrzy-
mywanie się dźwigu osobowego na po-
szczególnych piętrach. Krzywki te są też 
„odpowiedzialne” za bezpieczeństwo, 
bowiem nadzorują prawidłowe otwie-
ranie drzwi. Kradzież ich, oprócz kolej-
nych kosztów ponoszonych przez loka-
torów (jedna krzywka ruchoma kosztu-
je ok. 1500 złotych!), powoduje unieru-
chomienie windy i niemały kłopot oso-
bom, szczególnie starszym czy chociaż-
by matkom z wózkami, mieszkającym 
na wyższych kondygnacjach budynków. 

Warto mieć oczy szeroko otwar-
te i w razie konieczności niezwłocz-
nie informować odpowiednie służby. 
Nie chodzi tu jedynie o pieniądze, lecz 
co najistotniejsze – o bezpieczeństwo 
mieszkańców. Rafał Grzywocz

Znowu kradną 
krzywki



12 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2011

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

Warto zabrać głowę
z Edwardem Kaniewskim niestrudzonym turystą i popularyzatorem rodzimej turystyki,

na co dzień mieszkańcem osiedla „Centrum” rozmawia Rafał Grzywocz
„Budzę się z nadzieją, że coś ciekawego zobaczę, że czegoś nowego się dowiem”. Przeszedł na nogach z pleca-

kiem oraz przejechał na rowerze tysiące kilometrów, oglądając wszystko to, co się wokół niego dzieje. Przewod-
nik, pilot wycieczek, pasjonat. Jest również wiceprzewodniczącym samorządu przewodników turystycznych PTTK 
w województwie śląskim i członkiem komisji egzaminującej przyszłych przewodników miejskich i terenowych, dzia-
łającej przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. 

- kiedy i w jaki sposób ZrodZiło 
się pana Zamiłowanie do turystyki?

Edward KANIEWSKI: Był początek 
lat 80. Zostałem nauczycielem histo-
rii w Zespole Szkół Łączności w Ka-
towicach. Niejako z konieczności za-
interesowałem się organizowa-
niem wycieczek dla młodzieży. 
Przez ponad ćwierć wieku orga-
nizowałem wycieczki piesze i ro-
werowe, obozy wędrowne i wy-
prawy „na przetrwanie” z noc-
legiem przy ognisku lub zimo-
wą porą w jaskiniach. Wyciecz-
ki poszerzałem o systematycz-
ną pracę z młodzieżą w szkol-
nym Klubie Historyczno-Krajo-
znawczym „Omnibus” zorgani-
zowanym i prowadzonym prze-
ze mnie przez wiele lat. Mło-
dzież naprawdę chętnie się w to 
wszystko angażowała. 

- myślał pan już wtedy 
o Zrobieniu uprawnień prZe-
wodnika?

- Tak. Przeszedłem odpo-
wiednie kursy i zdobyłem 
uprawnienia pilota wycieczek 
i przewodnika. Wstąpiłem do Klubu 
Przewodników Miejskich i Tereno-
wych PTTK w Katowicach, w którym 
działam do dzisiaj. Początkowo wy-
korzystywałem uprawnienia głównie 
organizując wycieczki szkolne, a po 
przejściu na emeryturę o wiele więcej 
czasu poświęcam na prowadzenie wy-
cieczek po Polsce, ale też i na Litwie, 
Białorusi, Ukrainie, trochę po Cze-
chach i Słowacji. Ciągnie mnie bar-
dziej na Wschód, niż na Zachód. Kie-
dy nie oprowadzam grup zorganizo-
wanych staram się wyjeżdżać ze zna-
jomymi także w inne strony kraju i Eu-
ropy. Zaspokajam w ten sposób cieka-
wość nieznanych miejsc. 

- należy pan również do polskie-
go towarZystwa turystycZno-krajo-
ZnawcZego. interesuje mnie warsZtat 
pracy turysty-krajoZnawcy.

- Ważne jest, by do wycieczki do-
brze się przygotować. Starać się o po-
głębiony ogląd świata. Trzeba czy-

tać przewodniki i mapy. Dziś mamy 
ich całe mnóstwo. Gdy zaczynałem, 
dostępna była na rynku jedna mapa 
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 
w dużej skali i jeszcze z błędami ce-
lowo wprowadzanymi przez wydawcę, 

aby coś tam zataić przed wrogim wy-
wiadem. Dziś mamy bardzo precyzyj-
ne mapy, fotografie satelitarne, wielką 
liczbę przewodników i folderów. Jeże-
li jadę z grupą w teren, w którym jesz-
cze nigdy nie byłem, mogę bez pro-
blemu sprawdzić okolicę także na 
podstawie map satelitarnych, i poszu-
kać nowych wiadomości w Internecie. 
Oczywiście na wycieczkę trzeba wziąć 
ze sobą odpowiedni strój i obuwie. No 
i głowę warto zabrać. 

- jakie jesZcZe różnice można do-
strZec w turystyce „wcZoraj a dZiś”? 

- Ja w szkole turystykę robiłem po 
godzinach – w weekendy i w inne wol-
ne dni, w oparciu o tanią bazę noclego-
wą schronisk młodzieżowych. Dzisiaj 
wycieczki szkolne odbywają się niemal 
wyłącznie w czasie pracy nauczyciela, 
czyli w dni robocze. Zleca się ich orga-
nizowanie profesjonalnym biurom tury-
stycznym. Standardy i wymagania na-
rzucane przez prawo i rodziców pod-

noszą koszty wycieczek, tym samym 
reglamentują dostęp do nich.

- to ZnacZy, że nie ma animatorów 
turystyki cZy młodZież nie jest Zainte-
resowana? 

- Czasy są inne i młodzież także. 
Z jednej strony nie ma anima-
torów, z drugiej zaś młodzież 
nie jeździ, bo nie ma pojęcia, 
co ją może na wycieczkach, 
wyprawach spotkać. Pierwszy 
bodziec powinni dać rodzice. 
Jeśli preferują spędzanie cza-
su wolnego na siedzeniu przed 
telewizorem lub odwiedzaniu 
centrów handlowych, nie czyta-
ją niczego ambitnego to prze-
kazują określony wzorzec spę-
dzania czasu wolnego swo-
im latoroślom. Nie ma szans, 
by nowe pokolenie było inne. 
Jak śpiewał Wojciech Młynar-
ski: Mimo wszelkie przemiany, 
nie wyrosną na rżysku bana-
ny. Musi też być pewna „masa 
krytyczna” ludzi o podobnych 
zainteresowaniach, a szko-
ła powinna wystąpić z ofertą 

wzmacniającą zainteresowanie świa-
tem. Turystyka poszerza horyzonty. 
Wiedza pozwala więcej dostrzegać 
i rozumieć. Najgorszy dla młodzie-
ży, ale także dla ludzi w każdym in-
nym wieku, jest brak zainteresowania 
czymkolwiek. Nie wolno redukować 
swego człowieczeństwa.

- jednym Z pana Zajęć jako prZe-
wodnika, jest oprowadZanie wycie-
cZek po górnośląskim okręgu prZe-
mysłowym i wojewódZtwie śląskim. 
nasuwa mi się powiedZenie: „cudZe 
chwalicie, swego nie Znacie”. wie pan 
co mam na myśli?

- Tak. Bywa, że interesujemy się da-
lekimi stronami zapominając o stro-
nach rodzinnych i okolicy miejsca za-
mieszkania. Pisał o tym już w XIX wie-
ku „śląski Homer” – Norbert Bonczyk: 
Ty, co gardząc ojczyzną, zwiedzasz 

Alpów szczyty,
A żadnych miast widokiem nie mogąc 

być syty,
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Aż do Włoch niesiesz oczy, aż do 
Neapolu,

Choć te same piękności masz na 
polskim polu 

Jeden z założycieli Polskiego Towa-
rzystwa Krajoznawczego, Aleksander 
Janowski pisał kilkadziesiąt lat później: 
Wstyd to wielki nie znać swej ojczystej 
ziemi. Ziemia to karty księgi: czytaj ją 
i oglądaj jej obrazy. Poznaj swój kraj, 
abyś go mógł gorąco ukochać. Poznaj 
swój kraj, abyś umiał nim gospodarzyć. 
Dlatego jestem przewodnikiem po na-
szym regionie i starałem się go przed-
stawić w swoich publikacjach.

- a konkretnie?
- Wydałem kilka książek np. pro-

pozycje wycieczek pieszych zawar-
te w „Tajemnicach bocznych dróg” 
i rowerowych w „Rowerowej Odysei 
po Wyżynie Śląskiej” czy w artyku-
łach publikowanych w różnym czasie 
w prasie regionalnej i fachowej.

 - skupmy się teraZ na siemianowi-
cach śląskich. jak ocenia pan nasZe 
miasto pod wZględem turystycZnym?

- Siemianowice Śląskie są całkiem 
przyjemnym miastem do spacerów, 

wbrew ogólnej opinii jakoby było to jed-
no z szarych miast GOP-u, którego 
nie warto oglądać. Od pewnego czasu 
władze miejskie robią dużo, by odmło-
dzić jego oblicze. To miasto pełne zie-
leni i przyjaźnie zorganizowanej prze-
strzeni publicznej. Oprócz tego to do-
bre miejsce dla ludzi interesujących 
się historią przemysłu. Są pozostało-
ści kopalń, huty, są Wojskowe Zakła-
dy Mechaniczne, ich historia i ich daw-
nych właścicieli. W mieście zachowa-
ło się też dużo ciekawej architektury. 
Siemianowice Śląskie powstawały wła-
ściwie na przełomie wieków. Widocz-
ne jest tu pomieszanie stylów architek-
tonicznych charakterystycznych dla hi-
storyzmu. Katowice postawiły na szlak 
moderny. U nas mógłby powstać szlak 
secesji, bo jest tu kilka ładnych obiek-
tów, na które na co dzień nie zwraca-
my uwagi. Mamy w mieście również 
dawny spichlerz, gdzie urządzone jest 
Muzeum Miejskie, pałace w Michałko-
wicach i Siemianowicach, tereny rekre-
acyjne. Przydałaby się też lepsza in-
formacja o obiektach i organizowanych 
w mieście imprezach kulturalnych. 

- jakby ta reklama miała wyglądać? 
Na przykład poprzez przygotowa-

nie wiadomości o ważniejszych obiek-
tach i sprawny system informacji o im-
prezach kulturalnych organizowanych 
w mieście. Dziś nasze skrzynki poczto-
we zasypywane są mnóstwem reklam 
dotyczących promocji w marketach itd. 
Dla wspólnego dobra trzeba dotrzeć 
do ludzi także z ofertą kulturalną.

- chciałbym się jesZcZe dowiedZieć, jak 
miesZka się panu w osiedlu „centrum”?

- Nie narzekam. Myślę, że firma rze-
telnie pracuje na rzecz mieszkańców 
i szybko reaguje na zgłaszane usterki.

- Zbliża się Zima. co prZewodnik 
robi poZa seZonem wyciecZkowym?

 - Zima jest niepotrzebnie wymyślo-
na. Jeżeli już jest … Ja między in-

nymi przygotowuję prelekcje w moim 
klubie przewodników, kształcę nowe 
kadry pilotów i przewodników z zakre-
su historii i geografii turystycznej. Wię-
cej czytam, częściej bywam w teatrze, 
chodzę do muzeów i na wystawy.

- życZę więc, już po Zimie, poZna-
wania wciąż nowych miejsc i dZiękuję 
Za roZmowę. 

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

CENNE NAGRODY CZEKAJĄ  CENNE NAGRODY CZEKAJĄ  CENNE NAGRODY CZEKAJĄ

W i e l k i  K o n k u r s  2 0 1 1
Od nowego roku dzieli nas już tylko kilkanaście dni. 

Ani się obejrzymy, jak będziemy go witać. Czas upłynie 
błyskawicznie, bo przedświąteczna krzątanina jeszcze 
bardziej nam go skróci.

Tym samym są to ostatnie godziny, by spokojnie spojrzeć 
w swoje rachunki i uregulować ewentualne zaszłości i stać 
się uczestnikiem kolejnego wielkiego konkursu SSM, jaki 
Rada Nadzorcza i Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej adresują do wszystkich, którzy na koniec br. nie bę-
dą posiadać jakichkolwiek zaległości wobec Spółdzielni.

Podstawowym celem konkursu jest zmobilizowanie jak 
największej grupy mieszkańców do zapoznania się ze sta-
nem swoich wpłat czynszowych i w przypadku stwierdzenia 
niedoboru – uregulowanie go do 21 grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele rodzin posiada poważ-
ne problemy finansowe. Przeprowadzane przez spółdziel-
cze gremia rozmowy z osobami zadłużonymi wskazują, że 
mieszkańcy nie płacą czynszów z różnych powodów. Jed-
ni ledwo wiążą koniec z końcem, drudzy po prostu świado-
mie nie regulują swoich należności. Utrata pracy, brak do-
chodów, poważna choroba jednego z członków rodziny po-

wodują, że ludzie przestają regulować swoje zobowiązania.
W tej sytuacji płynność finansowa Spółdzielni może ulec 

zachwianiu, w konsekwencji prowadząc do opóźnienia 
w regulowaniu należności wobec dostawców usług i me-
diów, a tym samym stanowiąc realne zagrożenie prawidło-
wej eksploatacji, co przecież ugodzi w nas samych. Dodat-
kowo, dostawcy mają pełne prawo do naliczania karnych 
odsetek od niezapłaconych sum, zaś te mogą stać się nad-
obowiązkowymi zobowiązaniami do pokrycia przez Spół-
dzielnię, czyli w konsekwencji również przez nas samych.

W wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, którego należności 

względem SSM są mniejsze od 10 zł.
Zasada ta dotyczy wszelkich należności zarówno głównej,
jak i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Jak dowodzą minione lata, na wiele osób Konkurs dzia-
ła mobilizująco, a koniec roku to właściwy moment na upo-
ranie się z zaległościami tak, by w nowy rok wejść bez za-
szłości i z szansą na uczestnictwo w losowaniu cennych 
nagród rzeczowych oraz zwolnienia z czynszu w części 
eksploatacja.

Zasady wielkiego konkursu są nieZmienne od lat:
KAŻDY CZŁONEK SSM, KTÓRY NA KONIEC GRUDNIA 2010 ROKU NIE BĘDZIE POSIADAŁ ZALEGŁOŚCI 

CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2011 roku.

DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!
Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy je sprawdzić w Dziale Czynszów SSM i tam wyjaśnić

wszelkie ewentualne wątpliwości.
nie traćmy cZasu – nagrody nie pocZekają!  nie traćmy cZasu – nagrody nie pocZekają!
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Praktycznie w każdym polskim domu 
jemy karpia w wigilijny wieczór. Jed-
nym ze sposobów przyrządzenia tej ry-
by jest jej smażenie w tłuszczu. Tłuszcz 
na patelni może się spienić, przegrzać 
i ulec zapaleniu. Co wtedy zrobić? Od-
powiedź dla mnie jest prosta, ale z wła-
snego doświadczenia wiem, że nie dla 
wszystkich jest oczywista.

Nie gaś wodą!!!
Podczas szkoleń często pytam Panie: 

Co zrobić w takim przypadku? i otrzy-
muję różne odpowiedzi: zasypać patel-
nię piaskiem, stłumić ogień ścierką a naj-
częściej... zalać wodą. Proszę Państwa 
wystarczy patelnię przykryć pokryw-
ką a przez odcięcie dopływu powietrza 
– szczególnie tlenu – ogień sam zgaśnie.

Pod żadnym pozorem nie wolno pa-
lącego się tłuszczu gasić wodą. Pola-
nie go wodą, spowoduje rozpryski pa-
lącego się oleju i błyskawiczne rozprze-
strzenienie się ognia na ubranie, kuch-
nię.

Podczas kolacji wigilijnej lub spo-
żywania świątecznych posiłków mo-
że dojść do zadławienia. Należy wte-
dy natychmiast osobie poszkodowanej 
wydać polecenie, aby zaczęła kaszleć.

Zadławienie
Jeżeli to nie pomoże należy stojąc 

z tyłu osoby poszkodowanej pochylić 
ją do przodu podtrzymując lewą ręką 
jej klatkę piersiową a prawą uderzyć 
kilkakrotnie pomiędzy łopatki.

Osoba poszkodowana powin-
na w dalszym ciągu kaszleć. Jeśli to 
wszystko zawiedzie należy wykonać 
tzw. uścisk Heimlicha. Stojąc z tyłu 
poszkodowanego należy złapać go 
w okolicy nadbrzusza, prawą rękę za-
cisnąć w pięść, lewą położyć na prawą 
i wykonać kilka skierowanych ku gó-
rze mocnych uciśnięć przepony. Gdy-
by i to zawiodło trzeba wezwać pogo-

towie ratunkowe i jeśli zajdzie taka po-
trzeba wykonać sztuczne oddychanie, 
a w razie potrzeby masaż serca.

Pamiętajmy, że przejedzenie może 
prowadzić do zaburzeń układu krąże-

niowo-oddechowego, co w rezultacie 
może spowodować np. zawał serca. 

Lampki na balkonach
Okresowi świątecznemu towarzyszy 

dekorowanie naszych balkonów, okien 

święcącymi ozdobami. Często jest to 
kilka łańcuchów lampek choinkowych. 
Proszę Państwa zwróćmy uwagę na 
sposób podłączenia takich lampek. Nie 
twórzmy tak zwanej choinki przewo-
dów, gdzie mamy np. jeden przedłu-
żacz i pięć trójników. Zwróćmy też uwa-
gę na zabezpieczenie miejsc łączenia 
się przewodów przed dostępem wilgo-
ci, wody. Uwaga ta dotyczy szczegól-
nie wszystkich lampek, lampionów za-
kładanych na balkonach. Jeżeli nastą-
pi tzw. przebicie to zabezpieczenie po-
winno zadziałać, powinno to znaczy, że 
nie zawsze musi! Używajmy tylko i wy-
łącznie świecących ozdób choinkowych 
z atestem zgodnie z ich przeznacze-
niem wewnętrznym lub zewnętrznym. 
Chińskie lampki do użytku wewnątrz 
pomieszczeń z przewodami cienkimi 
jak włos nie nadają się do użytkowania 
zewnętrznego. Długotrwałe świecenie 
lampek choinkowych bez atestu może 
też prowadzić do stopienia ich obudowy 
świetlnej, a w konsekwencji do powsta-
nia pożaru. Zdarza się, że zostawiamy 

włączone lampki choinkowe lub świą-
teczne oświetlenie balkonu i wychodzi-
my z domu np. do rodziny, znajomych, 
a to zaproszenie do nieszczęścia.

Żniwa złodziejów
Niestety, święta to też raj dla zło-

dziei. Niezastąpionym w tym momen-
cie jest zaufany sąsiad. Pamiętajmy, 
aby przed wyjściem nawet na parę 
chwil pozamykać, zabezpieczyć okna 
i drzwi. Uchylone okno ułatwia spra-
wę złodziejowi. Przy dłuższym wyjeź-
dzie powyciągajmy ulotki ze skrzynki 
na listy i jeżeli jest taka możliwość zo-
stawmy klucze zaufanemu sąsiadowi 
lub rodzinie, tak by ktoś mógł przyjść 
(np. wieczorem) i zaświecić światło. 
W trakcie zakupów uważajmy też na 
kieszonkowców. Święta to dla nich 

czas żniw, którymi są przedświątecz-
ne zakupy. 

Petardy, race, ognie bengalskie
Bezpośrednio po świętach, a ostat-

nio już w ich trakcie, rozpoczyna się se-
zon rzucania petard i wystrzeliwania fa-
jerwerków. Petarda jest środkiem wy-
buchowym, który może doprowadzić 
do oparzenia, uszkodzenia ciała, a by-
wa i trwałego kalectwa. Przed użyciem 
tych materiałów obowiązkowo prze-
czytajmy instrukcję obsługi. Pamiętaj-
my: Dzieci nie powinny odpalać pe-
tard. Sami też postępujmy bezpiecznie, 
aby takie fajerwerki nie wylądowały ko-
muś na balkonie lub masce samocho-
du. Przypominamy, że używanie petard 
w miejscach publicznych poza 31 grud-
nia i 1 stycznia jest zabronione lub wy-
maga specjalnego pozwolenia.

My zaś życzymy Państwu Pogodnych, 
Radosnych i  przde wszystkim Bez-
piecznych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szampańskiej Zabawy Sylwestro-
wej.  mrd

Autor jest specjalistą ds. BHP (pes)

W czasie gonitwy przedświątecznych przygotowań głowy mamy zaprząt-
nięte najróżniejszymi sprawami związanymi ze świętami. Często wszelkie 

czynności wykonujemy w pośpiechu, zmęczeniu lub zamyśleniu. Czasami kilka 
prac wykonujemy rzeczy jednocześnie. Niestety, podczas tej świątecznej krzą-
taniny także jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczne zdarzenia.

Bezpieczne 
święta

Uwaga na sztuczne ognie i petardy!!!
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DNI WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z OSIEDLI SSM:
WTORKI: „Chemik”, im. J. Tuwima 
ŚRODY: „Młodych”, „Węzłowiec”

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

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

Listopad na plus zaskoczył chyba wszystkich. Jak na tę porę roku jest bardzo, bardzo sucho, ciepło i tym sa-
mym wiele prac remontowych można było swobodnie kontynuować, nie przejmując się zbytnio warunkami at-

mosferycznymi. Docieplenia budynków, remonty chodników czy wycinka i przycinka drzew. Tymi sprawami mię-
dzy innymi zajmowano się na osiedlach SSM w minionym miesiącu.

Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” zakończyły się 

takie prac jak: modernizacja oświetle-
nia z wykorzystaniem czujników ruchu 
na klatkach schodowych budynków 
przy ulicach: Alfonsa Zgrzebnioka 
27-29, 31-33, 35-37 i 39-41 – te robo-
ty wykonywane były na przełomie paź-
dziernika i listopada, montaż ogrzewa-
nia w rynnach w następnym budyn-
ku osiedla, tj. przy ul. Walerego Wró-
blewskiego 64-66, montaż 
nowych rynien na kolejnych 
ciągach garażowych przy 
Walerego Wróblewskiego 
39-41 na segmencie „F” oraz 
przy W. Wróblewskiego 71 
na segmencie „E”, a także 
remontu chodnika w rejonie 
pawilonu usługowo-handlo-
wego przy ul. W. Wróblew-
skiego 67 od strony zachod-
niej. Tymczasem trwa mię-
dzy innymi malowanie klatek 
schodowych w domach przy 
ulicach Walerego Wróblew-
skiego 39A i 57 oraz porządkowa-
nie osiedlowego drzewostanu poprzez 
wycinkę i przycinkę drzew. 

Osiedle „Bańgów”
Pomalowane, a równocześnie od-

świeżone zostały trzy kolejne klat-
ki schodowe wraz z piwnicami – przy 
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 87A, 
B oraz 89. Jak informuje administra-
cja, wiosną będą odnawiane tam jesz-
cze wejścia do klatek. Poza robota-
mi malarskimi, zamontowano poręcze 
na parterach budynku przy ulicy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 47-53 z my-
ślą o starszych osobach, którym nie-
jednokrotnie sprawiało trudność wej-
ście na piętro. Obecnie można stwier-
dzić, że wszystkie partery klatek scho-
dowych osiedla „Bańgów” są zaopa-
trzone w takie właśnie poręcze. Po-
nadto, do ważniejszych prac wykona-
nych w listopadzie należy dodać jesz-

cze montaż nasad kominowych na ko-
minach budynków przy ulicy Karo-
la Szymanowskiego 1 i Władysła-

wa Reymonta 32 oraz wymianę ca-
łego pionu ciepłej, zimnej wody oraz 
cyrkulacji w budynku przy ul. M. Skło-

dowskiej-Curie 5 i odcinków pionów 
na innych adresach, w oparciu o zgło-
szenia lokatorów.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” sporo pracy po-

kładano ostatnio w uporządkowanie 
osiedlowej zieleni. Zadbano o teren wo-
kół nowego parkingu przy ulicy Sza-
rych Szeregów obsadzając go krze-
wami. Oprócz tego dokonano wycinki 
kilku drzew, za zgodą prezydenta Ka-
towic (taka jest procedura) – przy Alei 
Młodych 7 i ulicy Jana Stęślickiego 2. 
Poza zielenią wykonano też przekład-
kę chodnika (od strony szczytu budyn-
ku) przy ul. Walerego Wróblewskiego 
8. Dobiega końca wymiana wodomie-
rzy w mieszkaniach lokatorów budynku 
przy ul. Szarych Szeregów 1-4 i trwają 
pomiary elektryczne w garażach (głów-
ne tablice oraz garaże lokatorskie) przy 
ulicach: Niepodległości, ks. Jana Ka-

picy oraz Alei Młodych. Rozpoczął się 
także remont parteru klatki schodowej 
przy Alei Młodych 4. 

Zmartwieniem administracji, jak i sa-
mych lokatorów są dewastacje drzwi 
do ganków piwnicznych oraz włama-
nia do piwnic lokatorów. Zwracajmy 
więc uwagę na obce osoby kręcące 
się po klatkach schodowych, a tym 
bardziej w okolicach piwnic. 

Osiedle „Centrum”
W „Centrum”, oprócz ukoń-

czenia budowy nowego parkin-
gu przy ulicy Powstańców 54, 
o którym piszemy w innym 
miejscu, ukończono remont ko-
minów przy ulicy Kolejowej 1, 
wykonano remont schodów 
do klatek i podestów w trzech 
budynkach przy ul. Ryszarda 
Gansińca o numerach: 6, 8, 
11. Wkrótce wyremontowane 
zostaną również stopnice scho-
dów budynku przy ulicy Karola 
Świerczewskiego 50B. Poza 
tym, warto wspomnieć o wyko-

naniu izolacji fundamentów garaży przy 
ulicy Jana Pawła II oraz kontynuacji du-
żego i kosztownego remontu, a miano-
wicie docieplenia budynku przy ulicy Mi-
chałkowickiej 17-23A.

Osiedle „Węzłowiec”
Zakończyły się już prace przy este-

tyzacji klatek schodowych w budyn-

Sucho  
więc robią 

„Chemik” – remont chodnika obok pawilonu  
przy ul. Walerego Wróblewskiego 67.

ciąg dalszy na str. 16



16 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2011

ku przy ulicy Władysława Jagiełły 
27C i D, obejmujące wyłożenie płytka-
mi klinkierowymi parterów oraz wejść. 
Konserwatorzy z kolei wymieniali mię-
dzy innymi zniszczone rynny i rury 
spustowe na nowe wykonane z PCV 
na garażach GPZ przy ul. Wł. Ja-
giełły oraz wielkim nakładem sił pio-
ny zimnej wody, ciepłej oraz cyrkula-

cji w klatce schodowej przy 
ul. Grunwaldzkiej 2C. Budy-
nek ten jest jedynym na osie-
dlu, gdzie stropy w szach-
tach są żelbetonowe. Ponad-
to, wymieniono kolejną lam-
pę typu parkowego znajdu-
jącą się przy ul. Władysława 
Jagiełły 2A. Podobną – dwu-
ramienną zamontowano w re-
jonie budynku przy ul. Wła-
dysława Jagiełły 7D, obok 
schodów zewnętrznych. Po-
przez zamontowanie dodat-
kowej kratki ściekowej poprawiono od-
wodnienie budynku przy ul. Wł. Ja-
giełły 29A. W efekcie wyeliminowa-
ny powinien zostać problem powsta-
wania zlewiska wody po obfitych opa-
dach deszczu. W budynku przy uli-
cy Władysława Jagiełły 35, na wnio-
sek lokatora, konserwatorzy zamon-
towali poręcze, wspomagające wej-
ście na wyższe kondygnacje budyn-

ku. Winda bowiem tam nie dojeżdża. 
Także na wniosek mieszkańców pra-

cownicy ADM wykonali oraz zamon-
towali stalową poręcz przy schodach 
terenowych prowadzących do kościo-

ła Św. Ducha (rejon budynku Wł. Ja-
giełły 31A) i boiska ze sztuczną na-
wierzchnią. Na poszczególnych stop-
niach wyrównano tam również zapad-
nięte płytki betonowe. 

W ostatniej gazecie, w artykule „Co 
słychać w Radach Osiedli?” mylnie 
poinformowaliśmy jakoby w przyszłym 
roku miały być wykonywane kolej-
ne prace związane z modernizacją 
oświetlenia następnych klatek scho-
dowych. W osiedlu „Węzłowiec” w ro-
ku bieżącym zakończono już te ro-
boty. Wszystkie klatki schodowe zo-
stały wyposażone już w oświetlenie 
z zastosowaniem czujników ruchu 
i zmierzchowych.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu kontynuowane są mię-

dzy innymi roboty remontowe części 
czołowych balkonów przy ulicy Her-
mana Wróbla 7. Na razie zakończo-
no segment „A”, zaś rusztowania sto-

ją na „B”. Poza tym trwają prace re-
montowe instalacji deszczowej przy 
ulicy Leśnej 15 i Okrężnej 15. Na-
prawiano też – korzystając z pomo-
cy technik alpinistycznych – czoła płyt 
balkonów przy ul. Wojciecha Korfan-
tego 9C. Na uwagę zasługują także 
ostatnio zakończone prace, takie jak: 
malowanie klatek schodowych przy ul. 
Hermana Wróbla 5A i B, remont ko-

minów wraz z kapitalnym re-
montem dachu budynku przy 
ulicy Okrężnej 2, a także wy-
cinka 10 drzew na prośbę lo-
katorów, a za pisemną zgodą 
podpisaną przez prezydenta 
Piekar Śląskich. W ich miej-
sce na osiedlu będą wykona-
ne nowe nasadzenia. 

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach trwa-

ją przeglądy instalacji wen-
tylacyjnej i gazowej. Warto 
przy tej okazji przypomnieć, 

by rozszczelnić nasze mieszkania 
– drzwi i okna, dla prawidłowego obie-
gu powietrza, a równocześnie własne-
go bezpieczeństwa i uniknięcia zatru-
cia dwutlenkiem węgla, bo i takie przy-
padki już notowano.

Zakończyło się już malowanie klat-
ki schodowej przy ulicy Pocztowej 13 
oraz remont dachu budynku przy 
Przyjaźni 38. Ponadto, oddano do 
użytku parking o 43 miejscach posto-
jowych przy ul. Wyzwolenia 6. Je-
go realizacja znacznie złagodzi „głód” 
miejsc postojowych dla mieszkańców 
okolicznych domów.

Gdy w wolnych – być może i świą-
tecznych – chwilach czytać będzie-
my o wykonanych pracach zasta-
nówmy się: co zrobić, by te wszyst-
kie roboty i wydatkowane na nie 
pieniądze nie poszły na marne, by 
nie zostały zniszczone przez wan-
dali. Rafał Grzywocz

Sucho  
więc robią 

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

Osiedle „Węzłowiec” – na schodach terenowych przy 
Władysława Jagiełły 31A zamontowano poręcz.

Osiedle „Centrum” – trwa docieplenie budynku przy 
ul. Michałkowickiej 17-23A.

Więcej zdjęć remontów patrz strona obok.

Osiedle „Węzłowiec” – powstaje dodatkowe 
odwodnienie – ul. Wł. Jagiełły 29A.

ciąg dalszy ze str. 15
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Osiedle „Chemik” – przycinka drzew w rejonie budynku przy ulicy Walerego Wróblewskiego 39-41.  
Osiedle „Tuwima” – wycięto 10 drzew przy Hermana Wróbla 4.

Osiedle „Tuwima” – pachnące nowością wejścia do 
klatek schodowych ul. Hermana Wróbla 5A  i B.

Osiedle „Tuwima” – remont balkonów od strony 
wschodniej – Wojciecha Korfantego 9C.

„Węzłowiec” – nowa, dwuramienna 
lampa parkowa przy budynku  

Wł. Jagiełły 7D.

Sucho  
więc robią 
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NIE  
dla  czadu!

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie tru-

jącym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ od-
dechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. 
Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi 
i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglą-
dów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu 
ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół ro-
ku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. prze-
glądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz wroku.
JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?
 ból głowy  ogólne zmęczenie  duszności  trudności 
z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny  
 senność,  nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a tak-
że zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia po-
wodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca 
nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt 
nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.
JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usu-

nąć truciznę,

• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
• rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbie-

raj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony 

nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucz-
nego oddychania i masażu serca.

Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe  
– tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.
CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?
• zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeñ,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów 

komina, urządzeñ grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, je-

żeli nie są wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej czêoeci domu, w któ-

rej sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządze-
nia, które niejedno życie już uratowały.
Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzię obecność tlenku wę-

gla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także 
urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i in-
ne groźne substancje.

W związku z prowadzoną przez Państwową Straż Po-
żarną akcją „Nie dla czadu” przesyłam do wykorzystania 
materiały dotyczące zagrożeń spowodowanych przez tle-
nek węgla.

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują co-
rocznie dużą liczbę interwencji związanych z pożarami i in-
nymi miejscowymi zagrożeniami w budynkach mieszkal-
nych, związanych z tzw. „okresem grzewczym”. Zdarzenia 
te stanowią bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia lu-
dzi powodowane zatruciem tlenkiem węgla.

Dlatego też zwracam się z prośbą do wszystkich właści-

cieli budynków, ich zarządców oraz użytkowników o pod-
jęcie działań profilaktycznych w przedmiotowym zakresie.

Pismo tej treści wraz z publikowaną ulotką przesłał do SSM 
st. kpt. mgr inż. Leszek Jasica, Komendant Miejski Państwo-
wej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich. Problem 
jest ogromny, gdyż w tym roku czadem zatruło się już ponad 
1000 osób, w tym kilkadziesiąt śmiertelnie. Problematyka ta 
na łamach „MS” jest poruszana od lat i byliśmy niejako pre-
kursorem w popularyzowaniu wiedzy o prawidłowym korzysta-
niu z gazowych urządzeń grzewczych i zapewnieniu właściwej 
wentylacji w mieszkaniach.  pes
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W trakcie dzisiejszej Ga-
li nastąpi wręczenie Nagród 
i Wyróżnień Laureatom Kon-
kursu „Śląskie Budowanie” 
także jako zadania publicz-
nego Zarządu Województwa 
Śląskiego, którego celem jest 
właśnie wykorzystanie wyso-
kiej atrakcyjności inwestycyj-
nej regionu poprzez publiczną 
prezentację i promocję: 

- sprawnie zrealizowanych 
przedsięwzięć inwestycyj-
nych,

- organizacji i samorządów 
terytorialnych tworzących 
sprawnie właściwe warunki ich 
przygotowania,

- realizatorów kontraktów bu-
dowlanych. 

Prezydent Izby podkreślił 
także, że Izba objęła swym 
patronatem budowę „Ośrod-
ka Szkolnego dla Dzieci Nie-
widomych:” w Ziemięcicach 
w powiecie Tarnowskie Góry 
i stąd nieprzypadkowo partne-
rem społecznym Gali jest ob-
chodząca Jubileusz XX-lecia 
Regionalna Fundacja Pomocy 
Niewidomym w Chorzowie.

Śląską Wielką Nagrodą Bu-
downictwa przyznaje specjal-
nie powołana Kapituła złożo-
na z kilkunastu osób reprezen-
tujących zarówno branżę bu-
dowlaną, jak i środowiska na-
ukowe i samorządowe.

Laureatami Śląskiej Wielkiej 
Nagrody Budownictwa oprócz 
SSM w tym roku zostali:

- Samorząd Terytorialny – Zabrze
- Chorzowsko-Świętochłowickie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji sp. z o.o. w Chorzowie

- Samorząd Terytorialny – 
Tychy

- Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A. 
w Katowicach

- Samorząd Terytorialny – 
Tarnowskie Góry

- Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „LOKATOR” w Dąbro-
wie Górniczej

- Samorząd Terytorialny 
– Żarnowiec

Na podstawie rekomendacji 
Prezydenta Katowic

- Millenium - Inwestycje 
spółka z o.o.

- Przedsiębiorstwo Budow-
lane „DOMBUD” S.A. w Ka-
towicach

Podczas Gali wręczono 
także inne honorowe tytu-
ły. I tak:

Tytuł „Autorytet – 
Budownictwa

i Gospodarki Śląskiej” 
otrzymali:

- Andrzej Roch Dobruc-
ki, Wiktor Piwkowski, Jacek 
Krywułt, Wiesław Okoński, 
Andrzej Sorowski, Urszu-
la Smykowska, Jerzy Bla-
zy, Jerzy Doniec, Bartłomiej 
Jarocha. Wyróżnieni to osoby 
znane i cenione w środowisku 
budowlanych
Tytuł „Przyjaciel Śląskiego
Budownictwa” otrzymali:
Małgorzata Handzlik – po-

seł do Parlamentu Europej-
skiego,

Gratulacje z okolicznościowym dyplomem  składa 
Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski (z prawej).

Od lewej: Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady Nadzorczej, Stanisław 
Kowarczyk – honorowy prezes SSM, Andrzej Gościniak – przewodniczący 

Sejmiku Samorządowego i Marian Odczyk – wiceprezes Zarządu ds. 
technicznych – prezentują przyznane wyróżnienie.

XIV Gala Budownictwa

ciąg dalszy na str. 20

SSM uhonorowana  
Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa

ciąg dalszy ze str. 2
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- Adam Matusiewicz – marszałek 
województwa, Zygmunt Łukaszczyk 
– wojewoda śląski,

- Jan Malicki – dyrektor Bibliote-
ki Śląskiej.

Tytułem „Osobowość Budownic-
twa Śląskiego” wraz z Medalem

uhonorowano:

Macieja Gryczmańskiego – profe-
sora zwyczajnego Wydziału Budow-
nictwa Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach oraz Stanisława Niemczyka 

– wybitnego polskiego architekta.
Siemianowicką Spółdzielnię Miesz-

kaniową na XIV Gali Budownictwa 
reprezentowali: Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Stanisław Kowarczyk – honorowy 
prezes SSM i Marian Odczyk – wice-
prezes Zarządu ds. technicznych.

W gali uczestniczyli posłowie, sena-
torowie, przedstawiciele władz samo-
rządowych: wojewódzkich i gminnych.

Uroczystość zakończył porywający 
koncert w wykonaniu artystów Teatru 
Rozrywki w Chorzowie.

Nieobecny na gali z powodów osobi-
stych Zbigniew Lekston, prezes Za-
rządu SSM, powiedział nam:

- Jestem bardzo zadowolony z przy-
znania Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej tej prestiżowej nagro-
dy, gdyż kolejny już raz jest ona do-
wodem, że wysiłki całej Spółdzielni, jej 
wszystkich mieszkańców są zauwa-
żane. Jest to wyróżnienie przyznane 
nie dla Rady Nadzorczej czy Zarzą-
du, lecz dla rzeszy pracowników Spół-
dzielni, jej dziesiątków pracujących 
przez lata działaczy samorządowych 
a przede wszystkim, jest to nagroda 
dla wszystkich zamieszkałych w zaso-
bach, którzy swą codzienną postawą 
przyczyniają się do przyznania takich 
zaszczytnych wyróżnień. pes

SSM …Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa
ciąg dalszy ze str. 19

Laureaci XIV Gali Budownictwa.

Występ artystów chorzowskiego Teatru Rozrywki podobał się wszystkim.

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Sala była pełna.
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7 grudnia do michałkowickiej har-
cówki przybył z dalekiej Laponii sam 
święty Mikołaj. Wyjątkowo hojny 
w tym roku Dostojny Gość, obdarował 
wszystkie przybyłe dzieci prezentami, 
przynosząc im również dobre słowo 
i mnóstwo uśmiechu. 

 Uśmiechu, który był widoczny na 
twarzach milusińskich już od początku 

całej zabawy, gdy uroczyście 
witała wszystkich – opiekunów 
i ich pociechy – w imieniu Ra-
dy Osiedla i administracji Bar-
bara Henel. By święty Miko-
łaj mógł pojawić się w harców-
ce przy ulicy Jana Hadamika, 
musiał dostać pewną wska-
zówkę od dzieci, gdzie ma się 
zatrzymać. Idealnym rozwią-
zaniem okazały się głośne tań-
ce i śpiewy, do których pory-
wała Królowa Śniegu. – Mi-
kołaju, Mikołaju, na ciebie cze-
kamy też, moc prezentów nam przy-
niesiesz, o czym marzę dobrze, dobrze 
wiesz – nucono. Im dłużej bawiono się, 
tym czuć było coraz większe oczekiwa-
nie i niepokój zarazem – kiedy wresz-
cie zjawi się ten bardzo wyczekiwa-
ny przez wszystkich Gość. – Może za-
błądził, może trzeba by mu wyjść na-
przeciw – zastanawiała się 5-letnia Ala 
z Michałkowic. Bardzo, bardzo cieka-
wy tego wieczoru był mały, 2,5-letni Mi-
chałek, który co chwila, różnymi sposo-
bami, próbował wczołgać się pod cho-
inkę. Nie dziwi taka ciekawość…Tym-
czasem 5,5-letnia Karolinka Wojta-
sińska z osiedla „Centrum” tak opisy-
wała świętego Mikołaja: Ma czerwony 
płaszcz, długą brodę, ma pas i mnó-
stwo prezentów, na które czekam. Jaki 
jest święty Mikołaj? Ano „jest miły i ko-

chany – mówiła uradowana 8-letnia Ali-
cja Zabawa z Michałkowic, dodając, że 
zawsze przynosi on dużo niespodzia-
nek, a jej tegoroczne spotkanie z Miko-
łajem, jest już trzecim w tym miejscu. 

Nagle, dźwięk dzwonka, jaki usłysza-
ły dzieciaki oznajmił, że przybysz z da-
leka odnalazł wreszcie właściwą dro-
gę i już się zbliża. Gdy wszedł, zapano-
wała wielka radość i wrzawa. Już nie-
co zmęczony objazdem po różnych za-
kątkach świata Gość zapytał, czy może 
spocząć, na co najmłodsi absolutnie nie 
mieli nic przeciwko, wręcz odwrotnie. 
Święty Mikołaj interesująco opowiadał 
o sobie, o Laponii. Później już, z pomo-
cą Królowej Śniegu, wołał do siebie po 
kolei każde z obecnych dzieci po to, by 
obdarować je zasłużonymi prezentami. 
Dla opiekunów też był to radosny mo-

ment, gdyż mogli oni sfotografować lub 
nagrać swoje pociechy z prawdziwym 
świętym Mikołajem, tym samym za-
chowując pamiątkę na długie lata. – Ja 
dostałem…raz, dwa…, pięć…dziewięć 
Gormitów. One zawsze walczą ze sobą 
o pokój na świecie. Oprócz tego, jest też 
krokodyl i mnóstwo słodyczy, między in-
nymi cukierki lodowe i chipsy. Bardzo mi 
się to wszystko podoba tu – powiedział 
6-letni Marcin Giza z Michałkowic. Z ko-
lei 6-letni Adrian Latko, również z Mi-
chałkowic, którego to już trzecie „spo-
tkanie z Mikołajem”, tak relacjonuje to 
wydarzenie: Przyszedłem tutaj z babcią 

i kolegą. Od Mikołaja dostałem 
kolorowe auto, które się popy-
cha i ono jedzie, grę „Chińczyk” 
oraz takiego smoka. Jest też 
dużo słodyczy. Fajnie tutaj, po-
doba mi się. 

Gość z Laponii nie zapomniał 
też o życzeniach świątecznych 
dla Rady Osiedla „Michałko-
wice” oraz administracji, któ-
re odbierali wyraźnie zadowo-
leni – Barbara Henel i Lucjan 
Błachno. Na koniec pożegna-
no świętego Mikołaja wdzięcz-

nie i obiecano sobie, że za rok znów się 
spotkamy w tak licznym gronie. 

Wsparcia finansowego przy organiza-
cji imprezy udzieliły: „SukcesNet”, „Ar-
kon”, „Parado”, „Elektro-Dźwig”, „Da-
xbor”, „Interhammer”, „Maxi-Tech” 
oraz Usługi Elektro-Instalacyjne 
Krzysztof Matuła.  Rafał Grzywocz

Autka, 
Gormiti,  
słodycze

Organizowane przez Radę Osiedla „Michałkowice” spotkanie dzieci ze  
 Świętym Mikołajem ma wieloletnią historię i cieszy się ogromnym po-

wodzeniem zarówno wśród dzieci jak i ich opiekunów, którzy przy tej okazji 
z łezką w oku wspominają swoje niegdysiejsze Mikołaje. Chociaż zmieniają 
się przynoszone przez Mikołaja podarunki – jedno zawsze jest niezmienne: 
emocje jakich dzieciom dostarcza spotkanie. 

Królowa Śniegu „dyrygowała” zabawą.

Wśród prezentów był konik na biegunach.

Opowiada Święty Mikołaj.
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Nowy dom przy ulicy Hermana Wróbla 17, 
a powstaje kolejny

W ubiegłym miesiącu ukończono budowę nowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Hermana Wrobla 17. 
Zgodnie z założeniem, to drugi z czterech budynków, jakie docelowo mają powstać w tym rejonie osie-

dla im. Juliana Tuwima. Dwa kolejne zostaną oddane do użytku mieszkańcom prawdopodobnie już w 2012 roku.

W domu przy ulicy Hermana Wróbla 
17 znajduje się jest 9 mieszkań – 6 dwu-

pokojowych o powierzchni ok. 56-57 m2 

oraz 3 trzypokojowych o pow. 

około 85 m2. Posiada on też 

wbudowanych 7 garaży.
Szukasz nowego 

mieszkania – zapraszamy 
zainteresowanych

Miło nam poinformować, że 
SSM realizuje budowę kolej-
nych domów na os. Tuwima, 
ul. Hermana Wróbla. Budynki 
zostaną wykonane z materia-
łów ekologicznych takich, jak 
cegła, pustak, drewno.

Mieszkania będą oddawa-
ne do użytku w stanie dewe-
loperskim i wyposażone w:

- nowoczesne okna z wywietrznikami,
- drzwi wewnętrzne antywłamaniowe,
- posadzki przygotowane pod na-

wierzchnię podłogową.

Projekt przewiduje instalacje:
- elektryczną trójfazową, 
- telewizyjną,
- telefoniczną i internetową.

W łazience znajdować się będzie 
biały montaż. W domach będzie pod-
łączona ciepła woda użytkowa oraz 
centralne ogrzewanie z indywidualnej 
wymiennikowni. 

Spółdzielnia zadbała też o wygodę 
mieszkańców, planując oprócz budo-
wy garaży wykonanie dodatkowych 
miejsc postojowych. Młode rodziny na 

pewno ucieszy fakt, że ich 
dzieci będą mogły bawić się 
na nowoczesnym, ogrodzo-
nym placu zabaw. 

Wszelkie informacje tech-
niczne można uzyskać u Mar-
ka Greinera, pełnomocnika 
Zarządu do spraw technicz-
nych, pod numerem telefonu:

602-672-332.
Natomiast sprawy formalno 

- prawne wraz z możliwością 
podpisania umowy przed-
wstępnej załatwiane są przez 
Dział Członkowsko-Mieszka-

niowym SSM, telefon:
32 609-14-96; 32 609-14-68

O postępujących robotach będziemy 
informować na łamach „MS”. rg

Nowy budynek ozdobą osiedla.



23MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2011

s4
10

-1
2/

11

 s-2
55

/1
0-

11

s-
su

kc
es

1

s2
67

-1
2/

11

s1
89

-1
1/

10

SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ



24 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2011

s-
14

6/
2-

09

tel. 508  266  291

s-122/12-11



25MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2011

J K L
Przed świętami Bożego Narodzenia 

Kowalski puka do drzwi sąsiadki i pyta:
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?
- Nie.
- A cukru?
- Nie.
- A może chociaż mąki?
- Nie.
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś 

mi pożyczyć?
- Tak. Mogę ci pożyczyć Wesołych 

Świąt!
J K L

W szpitalu na oddziale niemowlę-
cym leżą obok siebie dwa niemowlaki. 
Wtem jeden z nich po swojemu zaga-
duje drugiego:

- Kto ty jesteś?

- Jak to kto? – pytająco odpowiada 
drugi malec. Przecież widać, że dzi-
dziuś...

- No, tak ale kto: chłopczyk czy 
dziewczynka?

- Nie wiem...
- To odsłoń kołderkę a ja sprawdzę – 

pada odpowiedź.
Malec odsłania kołderkę, a ten cie-

kawski stwierdza po bacznym obej-
rzeniu:

- Ty jesteś dziewczynka!!
- A skąd to wiesz...
- Bo masz różowe papućki...

J K L.
- Kowalski pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj 

przyniósł ci dwa komplety kolejki elek-
trycznej?

- Boo… ja też chcę się bawić, kiedy 
tatuś jest w domu.

J K L
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiaro-

wać pod choinkę.

- Nie trzeba syneczku. Jeśli chcesz 
mi sprawić przyjemność, to popraw 
swoją jedynkę z matematyki.

- Za późno mamusiu. Już ci kupiłem 
perfumy!

J K L
Biznesmen przed świętami Bożego 

Narodzenia mówi do żony:
- Kochanie, co mam ci kupić na 

gwiazdkę?
- Może być jakiś drobiazg. Najlepiej 

jakieś małe BMW do jazdy po mieście!

Kolejne parkingi – ulga kierowców

Niedawno informowaliśmy o zakoń-
czonej inwestycji przy ulicy Szarych 
Szeregów w osiedlu „Młodych” i re-

moncie parkingu przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 3-4 w osiedlu im. Juliana 
Tuwima. Tymczasem w ostatnim mie-
siącu ukończono budowę dwóch kolej-
nych parkingów w innych osiedlach – 
w Michałkowicach oraz w „Centrum”. 

Nowy parking w Michałkowicach 
znajduje się przy ulicy Wyzwolenia 6, 
a jego remont był związany z zabez-
pieczeniem terenu przed powstającymi 
tam, po intensywnych opadach desz-
czu, wielkimi kałużami wody. Oprócz 

parkingu liczącego sobie 43 miejsca 
postojowe, w tym jedno wydzielone dla 
osób niepełnosprawnych, wykonano 

też drogę dojazdową do niego oraz no-
wy chodnik. W sumie zagospodarowa-
no teren o powierzchni ok. 1060 m2. 

Z kolei w osiedlu „Centrum” miesz-
kańcy budynków przy ulicy Powstań-
ców 54 zapewne cieszy widok dłu-
go oczekiwanego parkingu w tym re-
jonie. Wysiłki Rady Osiedla i admini-
stracji odniosły skutek. Roboty przy 
nim przebiegły bardzo szybko. Osta-
tecznie mamy 13 nowych miejsc po-
stojowych, w tym jedno oznakowane 

z przeznaczeniem dla osób niepełno-
sprawnych. W ramach robót towarzy-
szących, podobnie jak w Michałkowi-
cach, wyłożono kostką brukową chod-
nik biegnący tuż obok parkingu. 

9 listopada br. miało miejsce sym-
boliczne otwarcie sfinalizowanej in-
westycji, podczas której wstęgę prze-

cinali wspólnie prezes Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zbi-
gniew Lekston, wiceprezydent Sie-
mianowic Śląskich – Dariusz Boche-
nek oraz radna Marzena Ziaja. 

Parking w rejonie budynków przy uli-
cy Powstańców 54B i 54C jest dru-
gim w tym roku, po parkingu przy ulicy 
Kolejowej, oddanym do użytku miesz-
kańcom osiedla „Centrum”. Kolejnych 
nowych miejsc postojowych należy 
spodziewać się przy ulicy Kruczej. rg

Zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla wciąż rosnącej liczby samo- 
 chodów jest spore. Uporanie się z tym problemem, to duże wyzwanie 

dla Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Stopniowo jednak, w mia-
rę posiadanych możliwości, zarówno terenowych, jak i finansowych, po-
dejmowane są starania, by parkowało się nam coraz sprawniej.

Parking przy ul. Wyzwolenia 6. Symboliczne otwarcie parkingu 
przy Powstańców 54.
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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

Przesyłam Państwu list, zawierający 
moje spostrzeżenia dotyczące stosun-
ków międzysąsiedzkich. Tak ku prze-
strodze, a może i ku nauce. Myślę, 
że wart jest opublikowania na łamach 
Państwa (Naszej) gazety.
Mycie okien – opowieść 

przedwigilijna.
Jest piękna sobota. Ostatni dzwonek 

na mycie okien przed zbliżającymi się 
Świętami. A więc wstaję rano, zabie-
ram wiaderka, szmatki i płyny i gra-
molę się na okno. Jak mus to mus. Nie 
cierpię mycia okien, nudna i żmudna 
robota, a wcale nie jest tak ciepło jak 
zapowiadali w telewizji. 

Rozglądam się wokół i... inni cier-
pią tak jak ja. To jednak jest jakieś po-
cieszenie. W bloku na przeciwko kilka 
pań (a nawet panów... WOW) wpadło 
na ten sam pomysł co ja – też myją. 
Tylko, dlaczego innym to mycie idzie 
szybciej. Na przykład pani z czwarte-
go piętra uwinęła się z dwoma oknami 
i wiesza firanki, kiedy ja ledwo dałam 
radę zacząć drugie. Eeee tam, pewnie 
myję dokładniej.

I tak walczę z duchem świątecznych 
porządków, kontynuując moje obser-
wacje. Pani z czwartego już dawno 
zniknęła, a ja wciąż myję i myję. Ale 

pojawia się jej sąsiadka – piętro wyżej. 
Zobaczymy jak jej pójdzie.

I znowu porażka. Ja jestem przy trze-
cim oknie, a ona machnęła już dwa. 
Nooo. Teraz sobie myślę, że ze mną 
jest coś nie tak. Zagryzam zęby – by-
le do końca. Jeszcze tylko troszeczkę.

Wtedy rzucam ponownie okiem na 

panią z piątego piętra i... szmata wypa-
da mi z rąk, wpada do wiaderka i roz-
chlapuje wodę. Nooo to jest coś. Otóż 
pani z piątego wisi ze swojego okna 
z dywanikiem, takim wiecie włochatym 
kawałem skóry, który zwykle kładzie 
się przy łóżku, i energicznie go trzepie, 
po czym bierze szczotkę (chyba) i za-
czyna wyczesywać z niego kudły.

Kończąc moje ostatnie okno docho-
dzę do wniosku, że pani z czwarte-
go, która tak dzielnie sobie poradzi-
ła i to w rekordowym tempie, już wca-
le niema lśniących, czyściutkich okie-
nek. HA. HA.

I wtedy wali mnie między oczy pa-
skudna prawda. A co, jeżeli moja są-
siadka z góry, zacznie teraz wytrze-

pywać coś na MOJE okno??? Po go-
dzinach pracy, po tym wysiłku??? No-
oo... ta perspektywa mi się wcale, 
a wcale nie podoba. Pocieszam się 
tylko tym, że mieszkam wyżej i mniej 
jest sąsiadek nade mną.

Do czego zmierza ta opowieść. 
Otóż do życzeń oczywiście.

Kochani Mieszkańcy, życzę Wam 
i teraz przed Świętami, jak i po Świę-
tach – miłych, życzliwych, dobrych 
i myślących sąsiadów. Takich, których 
wyobraźnia nie zniosła na manowce 
i nie roją sobie, że mieszkają na bez-
ludnej wyspie. Takich, którzy wiedzą, 
że mieszkają w wielokondygnacyjnym 
bloku i to nie sami, ale z innymi ludź-
mi za ścianą. Takich, którzy uszanują 

Słowo wróblem...
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 przedstawić się, pisząc 
czy też telefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe przed-
stawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą 
odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czy-
jegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówie-
nie. 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 przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom organi-
zacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, 
ze względu na ich techniczną jakość, nadają się do publi-
kacji. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi 
być prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Do-
datkowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczo-
ści. Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym ta-
ka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często miała-
by wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na 
względzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim apara-
cie lub nie liczyć na publikację.  Redakcja „MS”

ciąg dalszy na str. 28
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 26
Wasz trud, sami walcząc o porządek 
w swoich mieszkaniach, ale i poza ni-
mi. Takich, co niczego nie wytrzepią 
na świeżo umyte okna, ani niczego nie 
rozsypią na dopiero co wyszorowany 
korytarz. Tak, aby wszystkim nam by-
ło miło i w okresie Świąt i poza nimi.

Życzę tego również pani z piątego 
piętra. Bądźmy miłosierni na Święta, 
każdy czasem popełnia błędy, a ta pa-
ni ma nad sobą jeszcze pięć pięter !!!

Wesołych Świąt i... do zobaczenia 
w oknie przed następnymi Świętami.

K. K.
(Dane do wiadomości redakcji)

Wieczyste użytkowanie
Szanowni Państwo!

Zawsze z uwagą czytam naszą 
spółdzielczą gazetę, gdyż porusza-
ne jest w niej wiele istotnych dla nas 
mieszkańców spraw. Zatem, na wstę-
pie, dziękuję za wysoki poziom pi-
sma! Chciałbym się odnieść do dwóch 
spraw poruszonych w ostatnim, listo-
padowym, numerze.

1. Wzrost opłat za użytkowanie wie-
czyste.

Życzę nam wszystkim, by złożo-
ne przez Zarząd odwołanie od decy-
zji Prezydenta Miasta odniosło sku-
tek i by wzrost był mniejszy niż kilka-
set procent. Jednak z obserwacji ryn-
ku nieruchomości w kraju widać wy-
raźnie, że w zasadzie wszystkie gminy 
od pewnego czasu zaczynają stoso-
wać takie działania. Argumentując, że 
stawka nie była podnoszona od wie-
lu lat a wartość gruntów wzrosła nie-
jednokrotnie dają radę przewalczyć 
mniejsze lub większe podwyżki. Za-
tem prawdopodobnie i nas czekają 
większe opłaty i to – w perspektywie 
najbliższych lat – nie tylko na wzmian-
kowanych 4 nieruchomościach. Pew-
nym rozwiązaniem mogłoby być prze-
kształcenie użytkowania wieczystego 

w prawo własności, która to zmiana od 
dobrych kilku lat jest możliwa. Oczywi-
ście wiąże się ona z niemałą pewnie 
dopłatą, ale z drugiej strony płatność 

taka jest tylko jednorazowa, podczas 
gdy opłaty za użytkowanie wieczyste 
uiszczamy rokrocznie. Może warto by 
rozważyć taką możliwość?

2. Wielki konkurs SSM.
W konkursie mogą brać udział wszy-

scy niemający zaległości wyższych niż 
10 złotych – o saldo możemy oczywi-
ście pytać w dziale czynszów, jednak 
może warto by wprowadzić możliwość 
wglądu dla mieszkańców w stan swo-
ich rozrachunków poprzez Internet? 
Niektóre spółdzielnie już coś takiego 
umożliwiają i jest to oszczędność cza-
su zarówno dla pracowników spółdziel-
ni jak i dla wszystkich spółdzielców.

Pozdrawiam serdecznie
Mateusz Mieszczanin, ul. Krucza 2
Zarząd SSM: Podnoszenie opła-

ty z tytułu wieczystego użytkowania 
gruntu jest dla wielu gmin, jak Pan 
słusznie zauważył, sposobem na pod-
reperowanie budżetów. Zarząd SSM 
nie neguje konieczności przeszaco-
wania wartości gruntów, jednak kwe-
stionuje ich znaczna wysokość się-
gającą nawet 600%. Stąd też nasze 
odwołanie do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego, które jednak 
podczas rozprawy (odbyła się 8. 11. 
br.) nie dopatrzyło się niewłaściwych 
działań ze strony UM Siemianowice 
Śląskie. Zarząd nadal uważa, że pod-
wyżka opłat jest zbyt wysoka i złożył 
stosowny sprzeciw od decyzji SKO 
podtrzymującej wysokość stawek. 
Wszystko jednak wskazuje na to, że 
sprawa znajdzie swój epilog w sądzie.

Przekształcenie gruntu z użytko-
wania wieczystego na własność mo-
że być realizowane, jednakże na ta-
kie działanie musieliby wyrazić zgo-
dę wszyscy mieszkańcy danej nieru-
chomości i w konsekwencji musieli-
by pokryć dość wysokie koszty wy-
nikające z tego przekształcenia. Przy 
okazji informujemy, że podatek od 
nieruchomości obowiązuje również 
właścicieli gruntów.

Internetowy indywidualny dostęp 
do konta jest opracowywany. Pro-

gram, na podstawie, którego będzie 
możliwe samodzielne sprawdzanie 
stanu płatności winien być urucho-
miony najdalej do końca 2012 roku.

Co z tą wodą?
Witam serdecznie,

Chciałabym prosić o interwencję 
w sprawie jakości wody, jaka jest dostar-
czana do bloku przy ul. Kościelnej 34.

Poniżej załączam kilka zdjęć zro-
bionych w dniu wczorajszym o godz. 
21.00 – problem ten występuje już co-
dziennie. W okresie letnim występu-
je rzadko, bądź wcale natomiast teraz 
przechodzi to ludzkie wyobrażenie. 
Z rozmów z sąsiadami wiem, że w in-
nych mieszkaniach problem jest po-
dobny lub na mniejszą skalę.

Proszę o informację zwrotną.
Pozdrawiam

E-mail z 22. 11. br.:
Witam ponownie!

Wczoraj na skutek zgłoszeń odno-
śnie jakości wody firma Tauron prze-
prowadziła kontrolę. Cieszę się, że 
coś zaczęło się dziać w tym temacie, 
ale problem chyba nie leży po stronie 
PEC. Kolor wody ewidentnie wskazu-
je na to, że instalacja jest skorodowa-
na (być może się mylę).

Administracja została powiadomiona 
o całej tej sytuacji.

Poniżej załączam zdjęcia wykona-
ne dziś ok. godz. 20 (fakt, bywa gorzej 
– zależy od dnia i godz.). Tracę powo-
li cierpliwość. Jest zimno, człowiek ma-
rzy o gorącej kąpieli, ale w takiej wo-
dzie nie można się kąpać. Płacimy wy-
sokie rachunki za wodę, a w obecnej 
sytuacji woda marnowana jest na prze-
lewanie i oczekiwanie aż się oczyści na 
tyle, by można było z niej skorzystać.

Zebrane przeze mnie próbki wo-
dy zostaną przekazane do Sanepidu 
w celu ich przebadania. 

Mogę zrozumieć, że taka sytuacja 
występuje przy jakiejś awarii, ale na 
pewno nie będę tego akceptować 
w obecnym stanie rzeczy. Proszę o in-
terwencję w tej sprawie.

Z poważaniem,
Anna Zawitaj, ul. Kościelna 34

Zarząd SSM: Administracja osie-
dla „Michałkowice” potwierdza, iż 
w ostatnim czasie w rejonie Pani 
zamieszkania wystąpiły pewne per-
turbacje z jakością wody dostarcza-
nej do mieszkań. Ich powodem by-

ciąg dalszy na str. 30
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ciąg dalszy ze str. 28

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

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

ło wykonywanie drobnych prac re-
montowo-konserwacyjnych w stacji 
wymienników. 28 listopada PEC Ka-
towice, po interwencji administra-
cji przeprowadził dokładne płukanie 
urządzeń i sieci c.w.u i od tego dnia 
ADM nie notuje interwencji miesz-
kańców dotyczących jakości do-
starczanej wody.

Zróbcie coś z tymi 
wrakami!

Piszę do Was, gdyż w listopadowym 
wydaniu gazetki dużo słów zostało po-
święconych parkingom i parkowaniu 
samochodów. Piszecie o tym, że jest 
mało miejsca na parkingach, a tymcza-
sem na parkingu przy naszym bloku na 
ulicy Grunwaldzkiej 6 od 2 lat, a może 
nawet dłużej, stoją dwa zaparkowane 
samochody, a raczej już ich wraki z po-
wybijanymi szybami. Mimo naszych 
(lokatorów) wielokrotnych interwen-
cji telefonicznych w osiedlowej admi-
nistracji do dnia dzisiejszego nie spo-
wodowano ich usunięcia. Zaznaczam, 
że dziwi nas ten brak reakcji, gdyż oba 
stojące tam samochody posiadają ta-
blice rejestracyjne umożliwiające iden-
tyfikację właścicieli. Nasza irytacja jest 
tym większa, gdy wracamy wieczorem 
do domu i parkować musimy nieraz 
w znacznej odległości od swojego blo-
ku. Sprawa sposobu parkowania przez 
kierowców też przyczynia się do tego 
problemu. Niektórzy stają zajmując na-
wet 3 miejsca – byle on stoi.

Pozdrawiam
Mieszkanka bloku nr 6

(Proszę o nie podawanie
moich danych)

Zarząd SSM: W kwestii zajmują-
cych miejsca parkingowe wraków 
samochodów ADM os. „Węzłowiec” 
podejmuje szereg działań, których 

celem jest ustalenie właścicieli po-
jazdów i zobowiązania do ich usu-
nięcia. Niestety, wezwania takie 
najczęściej pozostają bez rezulta-
tu. Nie bez znaczenia jest fakt, że 
w kwestii usuwania wraków ADM 

napotyka na zbyt małą pomoc za-
równo Policji jak i Straży Miejskiej, 
które tłumaczą się nieprecyzyjnymi 

przepisami dotyczącymi ochrony 
własności. W opisanym przypadku 
ADM wystąpi z pismem do Straży 
Miejskiej, gdyż naszym zdaniem po-
jazdy te zagrażają bezpieczeństwu 
mieszkańców. Mamy nadzieję, że 
w konsekwencji doprowadzi to do 
ich usunięcia. W pełni podzielamy 
Pani pogląd, co do pozostawiające-
go wiele do życzenia sposobu par-
kowania właścicieli samochodów 
i apelujemy do kierowców o więk-
szą dyscyplinę w tym względzie.

Parking OK 
Problem ze śmietnikiem
Na wstępie podziękowania:
Dla Rady Osiedla i administracji 

osiedla Młodych za parking przy ul. 
Szarych Szeregów. 

Podziękowanie też za próbę upo-
rządkowania sprawy z kontenerem na 
śmieci. Jednak czas przynosi reflek-
sje i pokazuje, że nie każdy pomysł 
jest trafiony. W załączniku przesyłam 
zdjęcie nowej „zagrody” na kontene-
ry na śmieci przy ul. Szarych Szere-
gów. Zdjęcie jest wykonane dosłow-
nie 2h po wywiezieniu śmieci (opróż-
nieniu kontenerów). Jak widać, to co 
tam się dzieje aż się prosi o działanie! 
Swego czasu spodobała mi się decy-
zja o zamknięciu zsypów, aby szczu-

ry się nie gromadziły, ale w tej chwili, 
nie wiem czy nie wracamy do źródło-
wego problemu. W poprzednim kon-
tenerze (wielki pomarańczowy) ceni-
łem sobie to, że nikt nie mógł w nim 
grzebać i wyrzucać poza niego śmieci. 
Obecnie sytuacja ma się tak, że grze-
bać już nikt nie musi, bo wszystko jest 
na wierzchu. 4 kontenery zapełnio-
ne i dodatkowe 4 na ziemi. Szanowni 
Państwo, myślę, że czas uderzyć się 
w pierś i przyznać, że pomysł był nie 
do końca trafiony, a przynajmniej je-
go efekt, nie taki, jakiego się spodzie-
waliśmy. Ja rozumiem, że intencje by-
ły dobre, ale moje pytanie brzmi, co 
administracja osiedla Młodych ma 
zamiar teraz z tym problemem zro-
bić i kiedy? Bo że trzeba coś zro-
bić nie ulega wątpliwości. I nie ma 
w tym przypadku sensu zganiać ba-
łaganu na mieszkańców, bo poprzed-
ni kontener pokazał, że tego proble-
mu nie było, zatem źródłem problemu 
moim zdaniem jest albo za mała ilość 
kontenerów, albo złe kontenery. Ja-
ko mieszkaniec ulicy Szarych Szere-
gów, proszę (nie tylko w swoim imie-
niu) o sprawne uporanie się z ww. pro-
blemem, bo aż niemiło się robi, gdy 
się widzi to, co na załączonym zdjęciu. 
Poza tym już zaczynają się sytuacje 
z rozrzucaniem śmieci po reszcie uli-
cy przez ludzi szukających „skarbów”. 

Zdjęcie wykonane 12. 11. 2011 r. ok. 
godz. 10.40.

Pozdrawiam
Wojtek Doniec

Zarząd SSM: Problem utrzymania 
czystości w miejscu gromadzenia 
odpadów komunalnych występuje 
stale i to niezależnie czy to jest ko-
mora zsypowa – wtedy jednak ba-
łaganu nie widać – czy ogrodzone 
stanowisko kontenerowe. Powodem 
tego stanu są po części szperacze 
a po części niefrasobliwość użyt-
kowników. Czasami też przyczyną 
są wolne dni. Opisany przez Pana 
i udokumentowany zdjęciem stan 
był spowodowany Świętem Niepod-
ległości, w którym to dniu śmieci 
nie wywożono. W celu złagodzenia 
ewentualnych problemów admini-
stracja osiedla „Młodych” doprowa-
dzi do wykonania estetycznego za-
daszenia śmietnika oraz postawie-

ciąg dalszy na str. 32
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ciąg dalszy ze str. 30
nia dodatkowego kontenera, a tak-
że zdyscyplinuje dozorcę tego rejo-
nu do większej dbałości o czystość 
na stanowisku.

Należałoby poprawić
Dzień dobry.

Doczekaliśmy się po wielu monitach 
w administracji osiedla Chemik wy-
miany dziurawych metalowych rynien 
na nowe z tworzywa pcv.

Moją radość z tego faktu nieste-
ty przyćmiła jakość wykonanej pra-
cy. Wylot przewodu spustowego ryn-
ny został skierowany wprost pod bra-
mę mojego garażu. Wylotu nie da się 
odwrócić, bo blokuje go betonowy kra-
wężnik. Jak rynna była dziurawa ka-
pało pod bramę z kilku dziur. Obecnie 
poleci silnym strumieniem z paru da-
chów. Czy taka robota ma sens?

Sytuacja dotyczy garażu nr 10 w po-
bliżu „Imperium Słońca” i jest zobrazo-
wana na dołączonych zdjęciach.

Pozdrawiam Redakcję
- Jurek Grosz

Adres do wiadomości Redakcji „Moja 
Spółdzielnia”.

Zarząd SSM: Z przesłanego zdję-
cia wynika, że odpływ wody desz-
czowej może być skierowany ina-
czej nie powodując zalewania pod-
jazdu i bramy. ADM doprowadzi do 
zmiany jego kierunku.

Problematyczny próg
Dzień Dobry

Proszę o montaż progów zwalnia-
jących na drogach wewnętrznych 
wzdłuż klatek, bo to, co się dzie-
je przechodzi ludzkie pojęcie. Nieste-
ty, przepisy o ograniczeniu prędkości 
nie wszystkich dotyczą. Ostatnio by-
łem świadkiem jak przy bloku na Alei 
Młodych 3-7 rozpędzony samochód 
prawie potrącił dziecko, bo kierowca 
ograniczenie prędkości miał „głęboko 
gdzieś”. Dlatego proszę o zamonto-

wanie 1-2 progów zwalniających tym 
bardziej, że obok jest oblegany przez 
dzieci plac zabaw, koszty chyba ta-
kich progów nie są duże, a efekty nie-

zmiernie duże dopóki nie doszło jesz-
cze do jakieś tragedii, tym bardziej, że 
duża część kierowców traktuje drogi 
wewnętrzne jako własne tory wyścigo-
we rozpędzając się na krótkim odcinku 
drogi jakby miało to jakieś znaczenie 
dla ich „cennego” czasu. Progi moż-
na kupić gotowe lub samemu pomy-
śleć i odpowiednio wyprofilować kost-
kę. Myślę, że nie jest to tylko problem 
wspomnianego bloku.

Pozdrawiam
M. G.

(imię, nazwisko oraz adres e-mail 
wyłącznie do wiadomości Redakcji)

Zarząd SSM: Postulowany przez Pa-
na montaż progów zwalniających na 
tym odcinku drogi jest naszym zda-
niem co najmniej bardzo dyskusyjny, 
gdyż opisana ulica jest nieprzejezd-
na i nie da się tam rozwinąć dużych 
szybkości. W tym przypadku istotny 
jest również fakt, że progi zimą znacz-
nie utrudniają akcję odśnieżania.

Pocztowa 13
Pani nie chce sprzątać!

Witam!
Mam pytanie dotyczące lokatorki, 

która notorycznie uchyla się od obo-
wiązku mycia klatki schodowej. Spra-
wa dotyczy lokatorki z parteru bloku 
przy ulicy Pocztowej 13 w Michałkowi-
cach. Nie pomagają prośby, rozmowy 
ani nawet pismo z administracji przy-
pominające o takim obowiązku ciążą-
cym na lokatorach. W efekcie klatka 
jest myta m.in. przez dwie starsze pa-
nie, dla których jest to spory wysiłek 
a SZANOWNA PANI DAMA – sporo 
młodsza od tych pań – ma nastolet-
niego syna, dorosłą córkę, więc każ-
dy z nich mógłby wziąć się do roboty – 
niestety się nie kwapi i ma to w nosie. 
Wiadomo, że kulturę albo się ma i re-
spektuje się pewne zasady albo w nie-
których sytuacjach tę kulturę trzeba 
wymusić. Pytam więc co spółdzielnia 
może zrobić tym razem SKUTECZNIE 
aby ten stan rzeczy zmienić, czy wła-
ściwym wyjściem nie byłoby po prostu 

zatrudnienie – oczywiście na koszt tej 
„Damy” osoby która robiłaby to za nią?

Lokatorka bloku
Dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Zgodnie z obowiązu-
jącym w SSM Regulaminem, istnie-
je możliwość zatrudnienia firmy na 
koszt osoby uchylającej się od sprzą-
tania i obciążenia jej tym wydatkiem. 
Kierownictwu ADM os. „Michałkowi-
ce” wydano polecenie zweryfikowa-
nia przekazanej informacji i rozwiąza-
nia problemu w powyższy sposób.

Strefa ruchu
Zwracam się z pytaniem, dlaczego 

na osiedlu Węzłowiec – drugi etap – 
zostały zmienione znaki drogowe in-
formujące o strefie zamieszkania na 
strefę ruchu. Przecież tu jest taki ruch, 
że trudno się poruszać. Zważywszy 
jeszcze fakt, że osiedle, a przynaj-
mniej ta część, pozbawiona jest chod-
ników, a uliczki wąskie, trudno zrozu-
mieć działania właściciela terenu. Ko-
mu służy ta zmiana organizacji ru-
chu? Z pewnością nie pieszym. Proszę 
o wyjaśnienie, dla kogo ta zmiana?

Z poważaniem – Liser5
Zarząd SSM: W porozumieniu 

z Policją i Strażą Miejską, na pod-
stawie zmiany ustawy o ruchu dro-
gowym, ustawiono znaki „Strefa ru-
chu”. Zrównują one, co do obowią-
zywania przepisów, drogi wewnętrz-
ne z drogami publicznymi i umożli-
wiają podjęcie odpowiednich dzia-
łań w stosunku do osób nieprze-
strzegających norm wynikających 
z Prawa o ruchu drogowym.

Cieszę się, że jest „MS”, 
ale... cd.
Dzień dobry,

Ostatni numer czasopisma Moja 
Spółdzielnia został doręczony w ka-
wałkach, przedarty na pół. To przykre, 
że taki jest efekt mojej drobnej inter-
wencji w sprawie sposobu dostarcza-
nia gazety spółdzielczej. Pozdrawiam.

Mieszkanka ul. Zgrzebnioka
Od redakcji: Przykro nam, że tak 

się stało, ale może to przypadek – 
chociaż niczego nie tłumaczy. Kie-
rownictwo ADM os. „Chemik” zostało 
poinformowane o sytuacji i zapowie-
działo zwrócenie uwagi gospodarzom 
domu, by nie wkładali do skrzynek 
pocztowych zniszczonych, np. pod-
czas transportu, egzemplarzy „MS”
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C o ś  n a  ś w i ą t e c z n y  z ą b
makówki – 1,5 l mleka, 5 dużych  

 łyżek cukru, 300 g maku (zmielonego na 
sucho), 2 – 3 pszenne bułki, orzechy la-
skowe i włoskie oraz rodzynki (dużo) we-
dług upodobania, wiórki kokosowe. Ro-
dzynki wymoczyć mocno lub pogotować, 
by napęczniały. Zagotować mleko i dodać 
cukier oraz dobrze zmielony mak. Całość 
powtórnie zagotować, ciągle 
mieszając, by mak się nie przy-
palił – uwaga masa będzie gęst-
nieć – i wsypać rodzynki oraz 
drobno pokrojone orzechy lasko-
we z włoskimi. Bułeczki pokro-
ić na plastry. Układać warstwa-
mi w szklanej misce naprze-
mian warstwa maku – kawał-
ki bułki (polewamy bułki chochlą 
i nie żałujemy maku). Zakończyć 
„przekładaniec” warstwą maku. 
Makówkę pozostawiamy do wy-
stygnięcia. Wierzchnią warstwę 
posypujemy wiórkami kokoso-
wymi i dekorujemy rodzynkami, orzecha-
mi laskowymi i włoskimi.

kutia – Dwie równe ilości pszeni-
cy i maku, względnie odrobinę więcej 
pszenicy (przykładowo po pół kilogra-

ma) gotujemy oddzielnie. Pszenicę na 
małym ogniu przez 3-4 godziny, a mak 
tak długo, aż będzie można go rozcie-
rać palcami. Po ugotowaniu mak do-
datkowo mielimy w maszynce do wa-
rzyw lub innym młynku. Obydwa skład-
niki   odcedzamy i schładzamy, a na-
stępnie mieszamy ze sobą, dodając 

płynnego słodu bądź miodu (odrobina 
ciepłej wody pomaga upłynnić miód) 
rozpuszczonego w wodzie (10-20 dag 
wg przykładowych stosunków ilościo-
wych) oraz 30-50 dag bakalii do wybo-

ru: orzechów, rodzynków, migdałów, 
kawałków pomarańczy, suszonych śli-
wek i innych.

Zupa migdałowa – 15 dag migdałów 
oparzonych wrzątkiem i obranych ze 
skórek, dokładnie wysuszonych i na-
stępnie zmielonych zalewamy 1 1/2 
l wrzącego mleka, gotujemy na ma-

łym ogniu przez 15 minut. Do 
wazy wkładamy, po łyżce na 
osobę, na sypko wypieczony 
ryż i zalewamy gorącym mle-
kiem migdałowym. Przed po-
daniem można zaprawić su-
rowym żółtkiem oraz posło-
dzić do smaku.

siemieniotka – 30 dag ko-
nopi utłuc na drobne krup-
ki, gotować w 2 litrach wo-
dy, aż zrobi się kleik. Z łyżki: 
masła i mąki zrobić ciemną 
zasmażkę, dodać do zupy, 
przyprawić solą i pieprzem. 

Podawać z kaszą lub jako samodziel-
ne danie. Siemieniotka może też być 
na słodko.

O świętach Bożego Narodzenia 
czytaj od str. 37. 
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 Potraw królujących na każdym 
chyba wigilijnym polskim stole 

jest kilka. Są to: zupy –barszcz, 
grzybowa, ryby – z karpiem na cze-
le, a na słodko piernik bądź specja-
ły z makiem – np. śląskie makówki, 
poznańskie makiełki czy kutia. My 

proponujemy inną słodkość z Bożym 
Narodzeniem związaną, czyli sałatkę: 
Gwiazda Betlejemska oraz karpia: 
smażonego tradycyjnie (gdyż wbrew 
pozorom nie jest to proste dobrze go 
usmażyć) i dla odmiany - po chińsku.

Gwiazda Betlejemska.
1/2 melona, 4 mandarynki, 4 owoce ki-

wi, 30 dag daktyli, 2 plastry ananasa, 1/2 
szklanki zalewy z ananasa, sok z cytry-
ny, 1 jabłko, kilka gwiazdek anyżku. Man-
darynki umyć, zdjąć skórkę, podzielić na 
cząstki. Jabłka i kiwi obrać i pokroić. Po-
łączyć składniki, polać zalewą z anana-
sa z dodatkiem soku z cytryny. Rozłożyć 
w pucharach. Pokroić melona w plasterki 
przypominające ogon gwiazdy, ułożyć je 
na sałatce i ozdobić anyżkiem.

Karp smażony
Oczyszczonego karpia kroimy na por-

cje i solimy, odkładamy na 30 minut. 
Kawałki obtaczamy w mące, maczamy 
w lekko ubitym jajku i obsypujemy bułką 
tartą. Smażymy na niezbyt silnym ogniu, 
na maśle, na jasnozłocisty kolor. Usma-
żone porcje wkładamy (w przykrytej pa-
telni) do piekarnika, by się ewentualnie 
dopiekły. Masła nie żałujemy, bo sma-
żona w skąpej ilości tłuszczu ryba zbyt 
silnie się przyrumieni, tracąc na delikat-
nym, wykwintnym smaku. Do karpia ser-
wujemy chrzan. Można podać kapustę 
z grzybami. Polecamy, bo to doskonała 
kombinacja. Jako ciekawostkę odnotuj-
my, że łuska karpia królewskiego (poda-
nego w Wigilię) ukryta w portfelu przy-
ciąga pieniądze. My sprawdziliśmy i wie-
my, że niestety to tylko przesąd.

Po chińsku
1 kg karpia, 2 zielone cebulki, 4 ząb-

ki czosnku, 6 łyżek sosu sojowego (lub 
przyprawy do zup), łyżka wina typu 
sherry, 10 dag smalcu, pół łyżeczki im-
biru, sól. Rybę oczyścić, sprawić i opłu-
kać, usunąć oczy i skrzela (nie odci-
nać głowy ani ogona). Posiekaną cebu-
lę i roztarty czosnek wymieszać z przy-
prawą do zup, winem i imbirem, by po-
wstał sos. Rybę włożyć do naczynia, za-
lać wrzącą wodą i gotować 3 minuty na 
dużym ogniu. Zestawić z ognia i trzy-
mać pod przykryciem 10 min. Wyłożyć 
na półmisek, polać sosem i wrzącym 
smalcem. Podawać z ryżem na sypko.

Święta upłyną w mi-
łej atmosferze, przy 
sowicie zastawionym 
stole, ale możesz się 
trochę nudzić. Lubisz 

innego rodzaju imprezy, a podsuwa-
nie ciociom i wujkom świątecznych 
smakołyków, to dla Ciebie za mało, 
ale czego nie robi się dla rodziny.

Przed świętami 
starannie policzysz 
pieniądze i potem 
powiesz żonie, ile 

w tym roku możecie wydać. Może nie 
być zachwycona, ale jak mówi przysło-
wie „wedle stawu grobla”. A Twoja Pa-
ni jest dobrą gospodynią i potrafi tak 
wszystko urządzić, że będzie dobrze.

Ludzie urodzeni 
pod Bliźniętami nie 
przywiązują wiel-
kiej wagi do trady-

cji. U Bliźniaków każde święta są in-
ne i inaczej ubrana jest choinka. Są 
też zaskoczeni zestawem potraw. Jak 
będzie w tym roku? Nie można powie-
dzieć, bo to tajemnica Pani domu.

Jak zawsze u pań-
stwa Raków du-
żą wagę przywiązu-
je się do dekoracji 

domu. No i przed świętami wszyst-
ko musi być starannie wysprzątane 
i uporządkowane. W tym roku goście 
szczególnie podziwiać będą girlandy 
i choinkę.

Pan Lew lubi święta, 
ale nie biesiadowanie 
i jedzenie jest dla nie-
go główną atrakcją, 

chociaż nie pogardzi rybą w galare-
cie, czy barszczem z uszkami. Najbar-
dziej jednak satysfakcjonuje go cieka-
wa dyskusja przy stole, chociaż bar-
dziej lubi mówić, niż słuchać.

Gdy już nadej-
dą święta, gospody-
ni spod znaku Panny 
będzie tak zmęczo-

na, że największą przyjemność spra-
wi jej długi odpoczynek. Chyba, że 
w tym roku odstąpi od tradycji i zała-
twi dla całej rodziny wczasy świątecz-
ne w górach.

Święta upływać 
będą mile i tradycyj-
nie, chociaż może je 
zakłócić niespodzie-

wany incydent. Nie będzie to jednak 
nic poważnego. Panią domu bardzo 
ucieszą prezenty, szczególnie jeden 
zgodny z jej upodobaniami. 

Jeśli w tamtym roku 
zapomniałeś w nawa-
le różnych, ważnych 
spraw o upominkach 

dla rodziny i gości, to w tym roku nie 
popełnij podobnego błędu. Musisz na-
wet zrehabilitować się i staranniej niż 
zazwyczaj dobrać upominki.

Przy Twoim stole 
zazwyczaj na wigilię 
zasiada sporo osób, 
masz bowiem liczną 

rodzinę i lubisz biesiadować. Nie zapo-
mnij jednak o pewnej starszej krewnej, 
czy samotnej sąsiadce, która na pew-
no nie będzie się sama wpraszać.

Jak to u Koziorożca 
wszystko przed świę-
tami zostanie dokład-
nie zaplanowane, 

a plan w całości zrealizowany. W tym 
roku święta będą u Ciebie szczegól-
nie uroczyste, bowiem przyjedzie ktoś 
z zagranicy, albo krewni z daleka.

Podczas świąt Ry-
by będą mogły dużo 
czasu poświęcić dzie-
ciom, co sprawi im 

przyjemność, na którą często nie mo-
gą sobie pozwolić. Po świętach czeka 
je miła niespodzianka w pracy: awans, 
a może tylko pochwała.

Okres przed świę-
tami będzie dla Cie-
bie bardzo pracowi-
ty i w firmie i w do-

mu, ale podczas świąt odpoczniesz, 
a domownicy będą we wszystkim po-
magać. Szczególnie ucieszy Cię po-
trawa przyrządzona przez córkę.

Święta już 
tuż, tuż

MOJA KUCHNIA



36 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2011

MIESIĘCZNIK  SIEMIANOWICKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Redaktor graficzny: Urszula Madeja tel. 501 936 563. Druk: „omegapress”,  
Sosnowiec. Nakład: 12500 egzemplarzy. Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo 
do dokonywania  skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775.  Numer zamknięto  9 grudnia 2011 r. 

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Kopalniany pokład; 

8. Ósemka na wodzie; 9. Pracownik leśnic-
twa; 10. Obok furtki; 11. Ubóstwo, niedo-
statek; 12. Piastunka; 13. Przyczyna wpad-
ki; 16. Urząd imama; 19. Karty do wróżb; 
22. Zwój papy; 23. Stok nasypu; 24. Larwa 
muchówek; 25. Nie tak dawno, chodził z nim 
Święty Mikołaj; 26. Osada rolnicza; 28. Płoszy 
złodzieja; 31. Ciamajda; 32. Ryba na Wigi-
lię; 33. Czasem ma 29 dni; 34. Piła tartaczna; 
37. Sklepienie łukowe; 42. Strojniś, elegan-
cik; 43. Kamień w pierścionku; 44. Jadowity 
wąż ze zdradnicowatych; 47. Szerokie u atle-
ty; 50. Stanek z gitarą; 52. Chodzą po do-
mach, z szopką lub gwiazdą w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia; 53. Strój odświętny; 
54. Atrament w gwarze śląskiej; 55. W żłób-
ku na Boże Narodzenie; 59. Kawał, śmiesz-
nota; 62. Owoc tarniny; 65. Boże Narodzenie; 
66. Mowa w gwarze śląskiej; 67. Huta, której 
budowę ukończono w 1835 roku w Siemiano-
wicach Śląskich; 68. Urugwajska aktorka i pio-
senkarka, zamężna z Ricardo Mollo; 69. Kur-
suje w bloku; 70. Rzeczowy termin.

PIONOWO: 1. Kulki na choince i w na-
szej krzyżówce; 2. Srebrne nitki na choin-
ce; 3. Niejedna organizowana podczas kar-
nawału; 4. Niesie je niż; 5. Tkanina ubra-
niowa; 6. Trop kuny na śniegu; 7. Elegan-
cja, seksapil; 14. Pokarm, jadło; 15. Wśród 
robotników leśnych; 17. Długa moda; 
18. Błoto, bagno; 19. Tekturowy talerzyk; 
20. Krzepkie warzywo; 21. Jedno z na-
szych Osiedli Mieszkaniowych; 26. Dzień 
imienin Adama i Ewy; 27. Do łamania się 
w Wigilię; 29. Starogreckie naczynie na oli-
wę; 30. Ciastko z kremem; 35. Karność, 
dyscyplina; 36. Sześcianki do gry; 38. Trzy-
literowy ból; 39. Uczelnia gdzie pracuje sie-
mianowicki artysta malarz, Ireneusz Wal-
czak; 40. Syn Posejdona; 41. Mieszkają 
za Uralem; 42. Pustynny obszar w Azji; 
44. Wino bratanków; 45. Autobusowe mia-
sto; 46. Lampa sygnalizacyjna; 48. Etat dla 
aktora; 49. Barwa; 50. Udko po Śląsku; 
51. Bytkowski, na którym zorganizowano 
w mijającym roku: Dzień Strażaka, Po-
witanie Lata, Święto Bytkowa; 56. Ecik, 
Eda w aktach osobowych; 57. Forma opra-
cowania; 58. Wzorzec jednostki miary; 
60. Konie lub góry; 61. Dłużnik wekslowy; 
63. Humor po winie; 64. Meksykańska ro-
ślina kolczasta.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 27 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 24. XII. 2011 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” - krzyżówka nr 12/2011. Na-
grody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
11/2011 z hasłem – Na jesieni świat 
się mieni, otrzymują: Marta STĘPIŃ-
SKA, ul. K. Szymanowskiego 6; Jo-

anna MONSIOR, ul. K. Świerczew-
skiego 46A; Sonia RACZYŃSKA, 
ul. Okrężna 1. Zwycięzcom gratulu-
jemy i zapraszamy (z dowodem oso-
bistym) do działu GZM po odbiór na-
gród. Nagroda główna – niespodzian-
ka – ufundowana przez Sukces s.c., 
Siemianowice Śl., ul. W. Wróblew-
skiego 67. Fundatorem pozostałych 
nagród jest Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.
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Świę ta  oczami  dz iec i
Przed nami jedno z największych i zarazem najważniejszych świąt w roku. Boże Narodzenie to dla zdecydowa-

nej większości Polaków czas wyjątkowy. Okres radości, wspólnego świętowania w rodzinnym gronie, reflek-
sji. Dla najmłodszych to także wielkie przeżycie i to właśnie ich zapytaliśmy o zbliżające Święta. Między innymi 
o to z czym im się kojarzą, jak u nich są obchodzone i co chciałyby dostać pod choinkę.

- Boże Narodzenie to takie święto co 
obchodzimy. U mnie w domu jest wte-
dy dużo jedzenia na stole, jest śmiesz-
nie. Lubię chodzić na pasterkę. Za-
wsze idziemy razem z tatą, a na niej 
śpiewamy dużo kolęd. W tym roku 
chciałabym pod choinkę dostać kalen-
darz z czekoladkami, perfumy i bran-
soletkę. Święta w ogóle, to powinny 
trwać cały rok – zdradziła 8,5-letnia 
Weronika Herko z osiedla „Młodych”.

- Ja za to nie chodzę jeszcze na 
pasterkę, ale chciałbym kiedyś tam 
pójść. Już się cieszę na te święta – 
dodał 5-letni Sebastian młodszy brat 
Weroniki.

- Nie mogę się już doczekać Boże-
go Narodzenia. Lubię ubierać choinkę 
w różne ozdoby, zawsze są bombki, 
łańcuchy i szpic. Tata zakłada lamp-
ki, które później świecą i grają. Najlep-
sze w święta jest też to, że można na-
jeść się dużo i dostać mnóstwo pre-
zentów. Cieszę się też, bo wujek i cio-
cia z Niemiec przyjeżdżają i ich zoba-
czę – powiedział 6-letni Patryk Skow-
ron z osiedla „Węzłowiec”.

- Święta są fajne. Ja już napisałem 
list do św. Mikołaja. W zeszłym roku 
dostałem zielone autko. Teraz chciał-
bym dostać skuter śnieżny albo ma-
ły „piździk” co jeździ szybko. Oby by-
ła zima. Porzucamy się znów śnież-
kami, będziemy lepić bałwanki i robić 
orzełki. Lubię bardzo bawić się w śnie-
gu. Jest delikatny i fajny – mówi 5-letni 
Marcelek Pyrek z osiedla „Młodych”.

- U mnie w Boże Narodzenie na 
pewno będzie choinka. Niedługo cała 
rodzina będzie ją stroić. Na pewno też 
będzie bogato zastawiony stół wigilij-
ny, na którym znajdzie się karp, różne 
zupy, kartofle i ciasta. Lubię te święta. 
Nie chodzi się wtedy do szkoły i moż-
na pobawić się w śniegu, pojeździć 
na sankach. Na pewno też napisze 
list do św. Mikołaja, ale jeszcze nie 
wiem, o co go będę prosić – stwierdzi-
ła 8-letnia Tatiana Plaszczyk z osie-
dla „Chemik”.

- Ja bardzo lubię święta. Zjeżdża 
się wtedy cała rodzina – babcia, dzia-
dek, ciocia – w sumie 10 osób. Na 
Wigilii długo siedzimy. Później wszy-
scy wspólnie idziemy oglądać prezen-
ty – powiedział Mateusz Wieloch ze 
Szkoły Podstawowej nr 5.

- Boże Narodzenie to wielkie święto 
narodowe. Wszyscy się cieszą, są dla 
siebie mili i się uśmiechają. Składamy 
sobie wtedy wszyscy życzenia. Nie 

idzie się wtedy do szkoły, ani do pra-
cy, ale i tak trzeba sprzątać i gotować. 
Ja zawsze przed Wigilią idę po ogień 
do kościoła, który później jest na stole 
wigilijnym i po opłatki do kiosku. Z ro-
dzicami wspólnie obchodzimy te świę-
ta. Dużo czasu spędzamy przy cho-
ince, którą sam wcześniej przystra-
jam – zdradza 5-letni Kamil z osiedla 
„Chemik”.

- Mnie się Święta Bożego Narodze-
nia kojarzą z karpiami w wannie, któ-

re skaczą i się obijają o siebie. Ta-
ta później robi z nimi porządek. Su-
per w święta jest też choinka. My ma-
my taką choinkę, co sięga do samego 
sufitu, ale jest na stoliku. Tak to by by-
ła mniejsza. Jest bardzo ładna, koloro-
wa. Nigdy nam się jej później nie chce 
sprzątać i mówimy, że niech zostanie 
do następnych świąt, bo już niedale-
ko – opowiada uśmiechając się 6-let-
ni Łukasz Swajnoch z osiedla „Cen-
trum”.

- To moje ulubione święta. Widzi się 
wszędzie światła na ulicach, przystro-
jone niektóre choinki. Ludzie są bar-
dziej żywsi i weseli. W domu przed 
świętami dużo sprzątamy, dużo cho-
dzimy po sklepach, mama w kuchni 
cały czas coś gotuje. W Wigilię przy-
jeżdżają dziadkowie i w piątkę siedzi-
my przy jednym stole. Po jedzeniu 
i modlitwie idziemy odpakowywać pre-
zenty spod choinki. Niekiedy śpie-
wamy kolędy, ale najczęściej pusz-
cza się je z płyty. Najładniejsze kolę-
dy to „Cicha noc” i „Gdy się Chrystus 
rodzi”. Zawsze też idziemy na paster-
kę. W dwa dni Świąt chodzimy do ko-
ścioła i cieszymy się otrzymanymi pre-
zentami – mówi 9-letni Mateusz Mar-
chlewski z Michałkowic.

Kolędy
Skoro Weronika Herko i Mateusz 

Marchlewski wspomnieli o kolędach, 
to może zaciekawi ich garść wiado-
mości o nich, bo przecież bez nich nie 
byłoby świąt. My informacje te składa-
my wszystkim dzieciom pod choinkę.

Gdy zbliżają się Święta Bożego Na-
rodzenia, to wiadomym jest, że jed-
nym z podstawowych wyznaczników 
tych dni są kolędy. Bez tych melo-
dii, tak łatwo wpadających w ucho, 
i bez słów im towarzyszących na do-
brą sprawę nie można sobie wyobra-
zić Świąt Bożego Narodzenia.

Czy tak było zawsze?
Śpiewanie kolęd w obecnym tego 

słowa znaczeniu, to zwyczaj stosun-
kowo młody. Różne źródła podają, 
że tak na dobre kolędy wpisały się 
w zwyczaje bożonarodzeniowe mię-
dzy XVII a XIX wiekiem. Termin „ko-
lęda” jest pochodzenia i tradycji rzym-
skiej, gdzie calendae oznacza pierw-
szy dzień każdego miesiąca. 

Szkoda
Kiedy choinka, leśna dama,

Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto piecze mama,

Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia podniecenie,

Nas i sąsiadów z bloku…
Szkoda, że Boże Narodzenie

Jest tylko raz do roku.

A pod choinką dobry święty,
Co ma brodzisko mleczne,
Podarki składa i prezenty

Dla dzieci, tych, co grzeczne.
Dzieci radują się szalenie

Wśród pisków i podskoków…
Szkoda, że Boże Narodzenie

Jest tylko raz do roku.

A kiedy w końcu mama prosi
Do stołu, bo nakryte,

To jakby anioł się unosił
Nad nami pod sufitem.

Za gardło chwyta nas wzruszenie
I łezkę mamy w oku…

Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

Ludwik Jerzy Kern

ciąg dalszy na str.38
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Szczególne dla Rzymian znaczenie 
miały calendae styczniowe, gdyż od 
roku 153 przed Chrystusem – 1 stycz-
nia konsulowie w imperium rzymskim, 
prawnie obejmowali swoje urzędy. 
Reforma kalendarza zadekretowana 
przez Cezara Juliusza (stąd „kalen-
darz juliański”) w roku 46 pne. po-
twierdza dzień 1. stycznia, jako począ-
tek roku administracyjnego. Z kalędą 
styczniową wiązał się w Rzymie zwy-
czaj składania sobie nawzajem da-
rów i życzeń oraz śpiewania piosenek. 
Przed wiekami nazwa „kolę-
da” (kalęda) oznaczała pieśń 
noworoczną, w której zawar-
te były życzenia pomyślno-
ści i urodzaju na nowy rok. 
Chwaliła też gospodarza i je-
go rodzinę oraz dziękowała za 
otrzymane dary. Takie kolędy 
śpiewane często pod oknami 
gospodarzy i zwykle kończy-
ły się prośbą o datek. Zwyczaj 
ten znany był także w różnych 
krajach słowiańskich.

Z przyjęciem chrześcijań-
stwa, śpiewanie kolęd stop-
niowo powiązano z okresem 
bożonarodzeniowym, czyli narodze-
niem Chrystusa i z rachubą nowego 
czasu – „nowej ery”. Od średniowie-
cza do XVI w. kolęda nie wyróżniała 
się zbytnio wśród innych pieśni religij-
nych. Opiewała treści zapisane w Bi-
blii, często przybierała formę modlitwy 
i wzorowała się na hymnach kościel-
nych. Dokładnie jednak, kiedy kolę-
da utożsamiona została z pieśnią bo-
żonarodzeniową – niewiadomo. Przy-
puszcza się tylko, że zwyczaj ten 
zawdzięczamy franciszkanom, gdyż 
w tym środowisku powstawały te pie-
śni, co związane było z szopkami, 
w których stawianiu zakon ten rów-
nież był prekursorem. Wtedy, a było 
to w XIII wieku rozpoczęto jasełkowe 
kołysanie Dzieciątka, zwyczaj troskli-
wie pielęgnowany przez klaryski i kar-
melitanki.

Kolęda w Polsce,
to przede wszystkim pieśń religijna, 

tematycznie związana z biblijnymi wy-
darzeniami nawiązującymi do naro-

dzenia Chrystusa, odwołujące się Ma-
rii Panny, Trzech Króli i tematycznie 
związane z okresem od 24 grudnia do 
2 lutego. Tradycje rodzimej kolędy 

sięgają XV wieku. Kancjonał Jana 
z Przeworska z 1435 roku zawiera 
piękny, śpiewany do dziś, hymn po-
chwalny: Chrystus się nam narodził, 
a jedną z najstarszych kolęd, również 
obecnie śpiewanych, jest XVI wieczna 
pieśń: Anioł pasterzom mówił. Z ko-
lei w XVII wieku rozwinęły kolędy o te-
matyce pasterskiej. Z tego wieku po-
chodzą, tak znane kolędy, jak: Lulajże 
Jezuniu (fragmenty tej muzyki wyko-
rzystał Fryderyk Chopin w skompo-
nowanym w 1833 r. arcydziele forte-
pianowym scherzo h-moll), Gdy ślicz-
na Panna Syna kołysała, Dzisiaj w Be-
tlejem i Przybieżeli do Betlejem pa-
sterze.. Z kolei wiek XVIII pozostawia 
nam wzniosłą i wykorzystującą potęż-
ne instrumentarium kolędę Francisz-
ka Karpińskiego: Bóg się rodzi. Ta 
pieśń, ze względu na swą muzyczną 
monumentalność, wywiera ogromne 
wrażenie na każdym słuchaczu i wy-
korzystuje jednocześnie w tekście pa-
radoksalne wręcz złożenia – moc tru-
chleje, ogień krzepnie.

Najsłynniejsza kolęda świata
Wiek XIX przyniósł najsłynniejszą 

kolędę świata, śpiewaną i znaną na 
wszystkich kontynentach i we wszyst-
kich chyba językach – ma ponad 200 
wersji językowych. Jest nią: Cicha 
noc. Prawykonanie tej pieśni, odbyło 

się 24 grudnia 1818 roku w miejsco-
wości Oberndorf niedaleko Salzburga, 
w niewielkim wiejskim kościółku. Wte-
dy to nad zaśnieżoną doliną, w cichą 
grudniową noc popłynęły słowa śpie-
wane w tonacji D-dur:

Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka święta czuwa
sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem.
Nad Dzieciątka snem.

Ich autorem był ksiądz Józef Mohr 
– śpiewał partię tenorową i grał na 

gitarze, zaś muzykę skom-
ponował Franciszek Gruber 
– wykonywał partię basową. 
Co ciekawe Gruber nie przy-
pisywał piosence szczegól-
nego znaczenia i jakże się 
mylił, bo dała im ona prze-
pustkę do nieśmiertelności. 
Kolęda swą ogromną popu-
larność zdobyła dzięki nie-
mieckim emigrantom przyby-
wającym do USA. Każdego 
roku w czasie adwentu i Bo-
żego Narodzenia do kapli-
cy Stille Nacht w Oberndorfie 
ściągają tłumy turystów z ca-

łego świata. Zwiedzają też muzeum, 
w którym jedną izbę poświęcono kolę-
dzie i jej twórcom

Po tej małej dygresji wróćmy na ro-
dzimy grunt. Bardzo ważnym wyda-
rzeniem dla dalszego rozwoju pol-
skich kolęd było wydanie w 1834 r., 
zbioru kolęd i pastorałek, zebranych 
przez księdza Marcina Mioduszew-
skiego. Ta praca pozwoliła następ-
nym pokoleniom Polaków czerpać po-
mysły do tworzenia nowych utwo-
rów. W następnych latach, jak i nam 
współczesnych, kolędy, a właściwie 
tematyka Bożego Narodzenia inspi-
rowała wielu bardzo znanych i mniej 
znanych kompozytorów, piosenkarzy 
i zespołów z wszelkich rodzajów i ga-
tunków muzyki. Pojawiały się kolędy 
w rytmie poloneza, kujawiaka, obe-
rka, czy bliżej już naszej rzeczywisto-
ści w rytmach muzyki rockowej, jazzo-
wej. Kolęda zadomowiła się też na do-
bre w repertuarach znanych piosen-
karzy i zespołów, a w okresie Bożona-
rodzeniowym dominuje na wizji i fonii. 

Siła kolędy.
Znawcy przedmiotu ogromną si-

łę kolędy upatrują w różnorodności 
tematycznej pieśni powstających 
przez wieki w różnych środowi-
skach, krajach, kontynentach. W ko-
lędach, odbijają się wydarzenia: hi-

Świę ta 
oczami 
dz iec i

ciąg dalszy ze str. 37
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storyczne, społeczne, moralne i na-
sze ludzkie, odwołujące się do czło-
wieczeństwa, np. kolędy kołysanki 
i zawarte w nich zwroty: „li, li, laj”, 
„ninu, ninu” czy „lulaj”. 

Ksiądz Jerzy Stefański 
w materiale o kolędach na-
pisał: „Kolędy, bowiem, to 
nie tylko rzeczowa, biblij-
na „teologia faktów”, ale to 
także specyficzny, literacki 
gatunek śpiewanej teologii, 
w której jest miejsce na pew-
ne spoufalenie z Bogiem-
-Chrystusem. Jest tam za-
warty duży ładunek emocjo-
nalny, swoista „teologia ser-
ca”, czasami wyrażona na-
wet językiem pewnego infan-
tylizmu, czy plebejskiego liry-
zmu (zob. np. chętnie używa-
ne zdrobnienia: dzieciątecz-
ko, sianeczko, miasteczko, 
aniołkowie, pastuszkowie, 
wołek, osiołek itp.). Właśnie 
w kolędach, których ideą po-
wstania było przekazać ubó-
stwienie człowieka w Jezusie 
Chrystusie, dokonuje się od-
wrotny proces – „uczłowie-
czenie” Boga. Dlatego kolędy 
są takie „ludzkie”, rodzinne, swojskie, 
nasze, bliskie. Także ich forma literac-
ka sprawia, że są chętnie wykonywa-
ne. Spotykamy, bowiem kolędę koły-
sankę, kolędy adorujące, życzenio-
we, winszujące, patriotyczne, obycza-

jowe, radosne, ale także pełne dolory-
zmu z wizją dramatu oczekującej Męki 
Odkupieńczej itd. Również przeboga-
ta forma muzyczna kolęd, ciągle „od-

nawiająca się” i chętnie dostosowy-
wana do aktualnych trendów czy na-
wet mody, wpływa na ich przetrwanie” 
Jedno jest natomiast pewne: obecnie 
bez kolęd Święta byłyby w jakiejś mie-
rze niepełne.

Oj, Malućki, malućki, kieby...
To bardziej już nam współczesna kolę-

da góralska – niewiadomego autorstwa 
– o słowach pełnych nostalgii i ciepła 

oraz troski nad losem małe-
go człowieczka. Pieśń ta, była 
ulubioną przez papieża Jana 
Pawła II, który na poczekaniu 
potrafił do niej dopisywać swo-
je, bywało że żartobliwe strofy.

Swego czasu ks. Jan Twar-
dowski – powiedział: Dlacze-
go śpiewamy kolędy? Dlate-
go, żeby uczyć się miłości od 
Pana Jezusa. Dlatego, żeby 
podawać sobie ręce. Dlatego, 
żeby się uśmiechać do sie-
bie. Dlatego, żeby sobie prze-
baczać. Żeby żadna czaro-
dziejka po trzydziestu latach 
nie stawała się czarownicą.

Wszystkim Czytelnikom de-
dykujemy na str. 1 śliczny 
wiersz Cypriana Kamila Nor-
wida oddający wspaniale jak-
że piękny zwyczaj rozpoczy-
nający każdą wigilijną wie-
czerzę i dokładamy do nie-
go kilka przepisów potraw 
świątecznych - czytaj str. 34 - 
przygotowywanych wyłącznie 

z tej okazji. Mają one swój jedyny, nie-
powtarzalny wigilijny smak. Ze staro-
polskiej kuchni zaczerpnęliśmy: wigi-
lijną zupę migdałową, ze śląskiej: sie-
mieniotkę, bez której w wielu domach 
nie ma prawdziwej wigilijnej wieczerzy 
i makówki, z kresowej: kutię.

A naszym dzieciom życzymy, by 
wszystko co sobie wymarzyły, w te 
święta się spełniło. Góry prezentów 
i mnóstwa łakoci. Aby w Boże Naro-
dzenie padał śnieg, było biało oraz 
by spędziły je w rodzinnym gronie, 
w magii świątecznej atmosfery.

Rafał Grzywocz, Piotr Sowisło 
* * *

Doloryzm – uznawanie bólu fizycznego za prze-
życie wartościowe moralnie, prąd w sztuce średnio-
wiecza, obecny zwłaszcza w XIV i XV wieku, ekspo-
nujący kult Męki Pańskiej i Matki Boskiej.
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