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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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: … u w a g a  d ł u ż n i c y
O s i e d l a  s ą  p r z y g o t o w a n e

C a ł a  r o d z i n a …

XX-cia  już lat ,  „MS” pozytywnie zmienia  świat 
Edward Machoń

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
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ciąg dalszy na str. 4

Świąt i Sylwestra bez zniszczeń
Na stronach bieżącego wydania „MS” prezentujemy część Planu remontów na 2014 rok. Zapewne będzie 

on wnikliwie analizowany pod kątem prac, jakie są przewidziane do realizacji. Zapewne tu i ówdzie poja-
wią się pytania: dlaczego nie ujęto mojego domu. Ciekawe czy z równym zainteresowaniem czytamy prezentowa-
ną, co miesiąc listę zniszczeń powoli zamieniającą się w grubą księgę i czy zadajemy sobie pytania: dlaczego nie 
przeciwdziałam tym zjawiskom, dlaczego jestem bierny i nie dbam o to na co płacę pieniądze?

Wszyscy chcemy mieszkać w bu-
dynkach schludnych, odmalowanych 
ocieplonych z nowoczesnymi winda-
mi. Chcemy by obejścia domów były 
czyste, ładnie ogrodzone, by rosły ży-

wopłoty, by dzieci miały nowoczesne 
i bezpieczne place zabaw. To słuszne 
dążenia i wyobrażenia. Za nimi muszą 
jednak iść pieniądze, a te jakże często 
z powodu usuwania niepotrzebnych 
zniszczeń trafiają po prostu w błoto.

Na zdjęciach przedstawiamy urwa-
ny numerek na skrzynce na listy. To 
teoretycznie drobiazg, ale takich dro-
biazgów są setki i nawet jak usunięcie 
zniszczenia kosztuje grosze to każdy 

grosz wydany na likwidację dewastacji 
ma swoje znaczenie. Przypominamy: 
Złoty to sto groszy a z nich powstają 
dziesiątki, setki i tysiące złotych.

Przed nami święta, więc mając odro-
binę luzu, pomyślmy o tych groszach 

przeobrażających się w ciężkie i jakże 
potrzebne złotówki, które z powodze-
niem mogłyby albo zostać w naszych 
kieszeniach albo być wydane na poży-
teczniejsze cele.

Kolejna fotka pokazuje zdemolo-
waną szybę. Chyba nikt nie sądzi, że 
jej stan to np. efekt przeciągu. Ktoś 
z niewielką ilością rozumu musiał 
bardzo się starać by ją zniszczyć. 

Zima „idzie”, a ciepło uciekaaa
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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.

Segregując śmieci – oszczędzasz 
Swoje pieniądze i chronisz Swoje 

środowisko naturalne!!!
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ciąg dalszy ze str. 2
Przed nami zima i, co jak co, ale szczel-
ne drzwi są niezbędne, by chronić klat-
ki schodowe przed wyziębieniem, utra-
tą ciepła, bo przecież złorzeczymy na 
rosnące opłaty za zużyte ciepło. I tu 
dygresja: Jakoś nie widzimy związku, 

że tracimy w tym przypadku podwój-
nie, bo wybite szyby, wyrwane uszczel-
ki, zniszczone samozamykacze to nie 
tylko wydatki na usunięcie zniszczeń. 
One w efekcie odbiją się także na płat-
nościach za ciepło, na ilości pobranej 
energii do ogrzewania domu i jej rozli-
czenia. Co z tego, że w mieszkaniach

przykręcamy zawory,
jak ciepło będzie uciekało przez 

drzwi wejściowe do budynku, a razem 
z nim nasze złotówki, bo to ciepło za-
rejestrowane przez licznik ciepła spo-
woduje, że koszt jednostki podzielnika 
się zwiększy. Później, podczas rozli-
czenia sezonu grzewczego, będziemy 
się dziwić, a dlaczego tak dużo mu-
simy płacić – przecież oszczędzam!!!

Życząc w tym miejscu Wesołych 
Świąt, życzymy dodatkowo:

świąt i sylwestra
beZ deWaSTaCji

ŚWiąT Z odrobiNą refleKSji,
NiSZCZyMy SWoje

a na osiedlach zanotowano:
„MŁodyCH”

- ul. Franciszka Zubrzyckiego 60 
– od 1 do 3 od strony balkonów oraz 
garaż „M” – pomalowano ściany.

„TUWiMa”
- ul. Wojciecha Korfantego 1b 

– urwano klamkę w drzwiach wejścio-
wych,

- ul. W. Korfantego 2C – wybito szy-
bę w drzwiach wejściowych,

- ul. W. Korfantego 6, 7 – zdewasto-
wano nowo założoną tablicę o dbało-
ści o czystość w śmietniku na terenie 
placyku gospodarczego.

Piotr Sowisło

Świąt i Sylwestra bez zniszczeń

obradowała rada Nadzorcza SSM

Plany uchwalone – uwaga dłużnicy
Trzy plany na 2014 rok miała do 

rozpatrzenia i przyjęcia rada Nad-
zorcza Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na posiedzeniu prze-
prowadzonym 26 listopada br. 

Rada kolejno rozpatrywa-
ła przyszłoroczne zadania 
Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zawarte w pla-
nach:

- remontów w Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- gospodarczo-finansowym,
- inwestycyjnym.
Każdy z nich był wcześniej 

szczegółowo roztrząsany 
w Komisjach Rady. Podczas 
posiedzenia Przewodniczący 
Komisji:

- Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi – Zbigniew 
rogoż,

- Rewizyjnej – Wiesław Gola,
- Organizacyjno-Samorządo-

wej – Piotr Majnusz 
przedstawili opinie swoich 

komisji. Wszystkie były pozy-
tywne. Szefowie Komisji mówi-
li przy tym, że wszelkie uwagi 
i pytania były przez Zarząd szczegóło-
wo omawiane na posiedzeniach Komi-
sji i po uzyskanych wyjaśnieniach Ko-
misje nie wnoszą zastrzeżeń do ma-
teriałów. 

Odnosząc się do planu inwestycyj-
nego Zbigniew lekston – prezes Za-
rządu SSM, zauważył, że na poprzed-

nim posiedzeniu RN SSM mówił, iż 
nie jest on satysfakcjonujący. Na jego 
kształt mają jednak wpływ prace sej-
mowe nad nowelizacją ustaw o spół-
dzielczości i spółdzielniach mieszka-

niowych i niejasności, co do dalsze-
go funkcjonowania spółdzielni. Jest to 
plan minimum – stwierdził.

Rada w głosowaniach jawnych przy-
jęła wszystkie plany.

W kolejnym punkcie obrad Rada za-
poznała się z informacją – przyjęto ją 
bez uwag – o realizacji Planu gospo-

darczo-finansowego SSM za dziesięć 
miesięcy br.

dłużnicy
Na grudniowe posiedzenie zaproszo-

no, w celu rozpatrzenia wykreślenia 
z rejestru członków, 3 dłuż-
ników, którzy nie wywiązu-
ją się ze swych zobowią-
zań wobec spółdzielni i dłu-
gotrwale zalegają z opłata-
mi za użytkowanie miesz-
kań. Łączna kwota ich za-
dłużenia na dzień wezwania 
wynosiła 35.449,72 zł. Jed-
nej osobie, po złożeniu przez 
nią stosownego wyjaśnienia 
i zobowiązania do uregulo-
wania długu, RN dała jesz-
cze szansę i anulowała wy-
kreślenie. Dwie osoby wy-
kreślono.

Przyjęty przez Radę Nad-
zorczą Plan remontów na 
2014 dzielimy na dwie czę-
ści. Pierwszą obejmującą 
osiedla: „Chemik”, „Cen-
trum”, „Węzłowiec” publi-
kujemy w bieżącym wydaniu 
na str. 6 - 7 i 10 - 11.

Natomiast w styczniowym numerze 
„MS” opublikujemy plany remontów dla 
osiedli: „bańgów”, „Michałkowice”, 
„Młodych”, im. j. Tuwima oraz plan 
inwestycyjny.

Obrady prowadził Wiesław jaźwiec 
– przewodniczący RN SSM.

pes

Nie wywiązanie się w terminie z podjętego 
samodzielnie zobowiązania spłaty długu

= wykreślenie z członkostwa
RN poinformowała Członka, któremu odroczono wykre-

ślenie, że nie będzie już ponownie wzywany na posiedze-
nie w chwili, gdy nie wywiąże się ze swego zobowiąza-
nia. Brak wpłat skutkować będzie natychmiastową uchwa-
łą o wykreśleniu z rejestru członków. Możliwość taką da-
je wyrok Sądu Najwyższego, który rozpatrując zarzut „nie-
spełnienia wymogu wysłuchania powoda przed podjęciem 
uchwały przez Radę Nadzorczą” w uzasadnieniu stwierdził:

„Jest okolicznością bezsporną, że Rada Nadzorcza wy-
słuchała już powoda (od red.: skoro złożył zobowiąza-
nie to był wysłuchany). To, że decyzję podjęła nie w dniu, 
w którym wysłuchała powoda, lecz w terminie później-
szym, dając powodowi szansę na zapłacenie zaległych 
opłat eksploatacyjnych, nie może uzasadniać tezy, iż 
przesłanka „wysłuchania wyjaśnień zainteresowanego 
członka” nie została spełniona.

Z art. 24 § 4 Prawa spółdzielczego nie wynika, że podję-
cie uchwały powinno nastąpić w dniu wysłuchania zainte-
resowanego członka spółdzielni.”
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

jedeN TerMiN odCZyTU PodSTaWoWy  
oraZ jedeN dodaTKoWy.

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

 biuro rozliczeń eC

Termin budynek, adres

9.12.
poniedziałek

Hermana Wróbla 1a-b; 3a-b

10.12.
wtorek

Hermana Wróbla 5a-b, 7a-b

11.12.
środa

Hermana Wróbla 2a-e; 7c-d

12.12.
czwartek

Hermana Wróbla 4a-b, 8a-b;  
ks. Jana Kapicy 5

13.12. 
piątek

Hermana Wróbla 6a-b, 9a-c, 15, 17, 19

14.12.
sobota

Hermana Wróbla 6c-d

STyCZeŃ 2014

7. 01.
wtorek

Pocztowa 8, 9, 10, 14a-d;
Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 67;

Plac j. Skrzeka i P. Wójcika 5a-b

8. 01.
środa

Pocztowa 11, 12, 13, 15a-c;
Marii Skłodowskiej-Curie 65, 69a-b;
Plac j. Skrzeka i P. Wójcika 6a-b

9. 01.
czwartek

Władysława Sikorskiego 2a-c, 4f-g;
Marii Skłodowskiej-Curie 71a-b, 73;

Tadeusza Kościuszki 3, 3a, 10;
Plac j. Skrzeka i P. Wójcika 7a-b

Termin budynek, adres

10. 01.
piątek

Władysława Sikorskiego 4a-e;
Marii Skłodowskiej-Curie 75, 77, 79a; 

jedności 1a-c; Hutnicza 3, 3a;
Walerego Wróblewskiego 6, 8

11. 01.
sobota

Kościelna 12, 12a; Pocztowa 1, 1a;
Marii Skłodowskiej-Curie 79b, 83, 89;

Hutnicza 3b, 4, 5

13. 01.
poniedziałek

Niepodległości 22, 24;
Walerego Wróblewskiego 2;

Marii Skłodowskiej-Curie 85, 87a-b;
jana Pawła ii 22;  

ks. Kostantego damrota 1b;

14. 01.
wtorek

Piaskowa 8; brzozowa 12;
jana Pawła ii 17, 18a-b;

Walerego Wróblewskiego 4;
Niepodległości 32

15. 01.
środa

Krucza 1, 1a, 2, 2a, 3; 
Niepodległości 26, 30

16. 01.
czwartek

jana Pawła ii 21; Władysława Łokietka 18; 
Niepodległości 28

17. 01.
piątek

Władysława Łokietka 20, 22, 24

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Oszczędzaj  c iep ło  –  pamięta jąc  
o zapewnieniu prawidłowej wentylacji. 
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os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „Węzłowiec”

Plan robót remontowych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na 2014 rok

Osiedle „CHEMIK”

lp. loKaliZaCja robÓT ZaKreS robÓT
iloŚĆ

Jednostka miary
TerMiN 

WyKoNaNia
i roboTy deKarSKie

1
Wszystkie nieruchomości

– według potrzeb
Remont pokrycia dachowego 900 m2 II – III kw.

ii roboTy oGÓlNobUdoWlaNe
1 Alfonsa Zgrzebnioka 51, 52 Remont parteru 4 kl. I kw.
2 Walerego Wróblewskiego 51-53 Remont parteru 12 kl. II kw.
3 Walerego Wróblewskiego 71 Remont parteru 1 kl. III kw.

4

Alfonsa Zgrzebnioka 25,
Alfonsa Zgrzebnioka 27-29, 51,
Niepodległości 51 dom Kultury 
„Chemik”, Niepodległości 64 

Wykonanie nowej zabudowy pod 
kontenery

5 szt. II – III kw.

5 Wszystkie nieruchomości Zwroty za wymianę podłoża 250 m2 Cały rok
6 Alfonsa Zgrzebnioka 38-40 Remont parterów 3 kl. I kw.
iii roboTy MalarSKie
1 Walerego Wróblewskiego 51-53 Malowanie klatek schodowych 12 kl. II kw.
2 Walerego Wróblewskiego 71 Malowanie holi windowych 1 kl. III kw.

3 Walerego Wróblewskiego 73
Malowanie klatki schodowej – kon-
tynuacja

1 kl. IV kw.

iV roboTy STolarSKie
1 Wszystkie nieruchomości Zwrot za wymianę okien 140 szt. Cały rok
2 Walerego Wróblewskiego 71 Wymiana drzwi w korytarzach 22 szt. I kw.
V roboTy ŚlUSarSKie
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok
Vi roboTy eleKTryCZNe
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

Vii dŹWiGi – reMoNTy, KoNSerWaCja

1
Wszystkie nieruchomości

– według potrzeb
Wykonanie zaleceń UDT 9 szt. Cały rok

Viii roboTy iNSTalaCyjNe

1 Wszystkie nieruchomości
Wykonanie zaleceń pokontrolnych 
z przeglądów instalacji gazowej 

Wg potrzeb Cały rok

iX C.o. – reMoNTy
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok
X roboTy iNŻyNieryjNe

1
Alfonsa Zgrzebnioka 38-40
Walerego Wróblewskiego 69, 71

Remont parkingu i drogi dojazdo-
wej Remont chodnika - kontynu-
acja

200 m2 III kw.

2 Walerego Wróblewskiego 55-57 Remont chodnika 150 m2 II kw.
3 Alfonsa Zgrzebnioka 51b Przebudowa schodów 1 kl. I kw.

4 Niepodległości 57-59
Rewitalizacja terenu skweru II etap 
– kontynuacja

600 m2 II kw.

Xi doMofoNy – reMoNTy
1 Wszystkie nieruchomości Remont instalacji domofonowych Wg potrzeb Cały rok
2 Walerego Wróblewskiego 71 Wymiana kaset domofonowych 22 szt. III kw.

Xii WeNTylaCja

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

Xiii ZieleŃ + MaŁa arCHiTeKTUra

1 Wszystkie nieruchomości Utrzymanie bieżące Wg potrzeb Cały rok
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 Osiedle „CENTRUM”

lp. loKaliZaCja robÓT ZaKreS robÓT
iloŚĆ

Jednostka miary
TerMiN 

WyKoNaNia
i roboTy deKarSKie
1 Krucza 2 Kapitalny remont dachu 120 m2 II kw.

ii roboTy oGÓlNobUdoWlaNe
1 Krucza 2 Remont kominów 3 szt. II kw.

2 Piaskowa 8 Naprawa tarasów i elewacji II kw.

3 Piaskowa 8 Remont parteru 1 kl. II kw.

4 jana Pawła ii 22
Remont podjazdu do garażu 
w budynku

40 m2 III kw.

iii roboTy MalarSKie
1 Kolejowa 4 Malowanie klatki 1 kl. I kw.
2 Kolejowa 6 Malowanie klatki 1 kl. IV kw.
3 Piaskowa 8 Malowanie klatki 1 kl. IV kw.
4 Michałkowicka 17-23a Malowanie klatki 7 kl. I kw.
5 Karola Świerczewskiego 46 Malowanie klatki 2 kl. I kw.
6 Karola Świerczewskiego 50 Malowanie klatki 2 kl. IV kw.
7 Krucza 2 Malowanie klatki 1 kl. I kw.
iV roboTy STolarSKie
1 Piaskowa 8 Wymiana okien w klatce 5 szt. II kw.

2 brzozowa 12 Wymiana okien w klatce 5 szt. II kw.

3 Wszystkie nieruchomości Zwrot za wymianę okien PCV 150 szt. Cały rok

V roboTy ŚlUSarSKie
1 brzozowa 12 Wymiana drzwi ewakuacyjnych 1 szt. II kw.

Vi roboTy eleKTryCZNe

1 Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

Vii dŹWiGi – reMoNTy, KoNSerWaCja
1 Wszystkie nieruchomości Wykonanie zaleceń UDT 20 szt. Cały rok

Viii roboTy iNSTalaCyjNe

1 Krucza 1-3
Wymiana instalacji zimnej wody 
zewnętrznej

65 mb. III kw.

2 Ryszarda Gansińca 7 Wymiana odcinka kanalizacji 32 mb. III kw.

3 Karola Świerczewskiego 46-50
Wymiana instalacji deszczowej 
w budynkach

4 kl. I kw.

4 Karola Świerczewskiego 46-50 Montaż zaworów podpionowych 72 szt. III kw.

iX C.o. – reMoNTy 
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

X roboTy iNŻyNieryjNe
1. Powstańców Naprawa drogi dojazdowej 350 m2 III kw.

2 Karola Świerczewskiego 46, 48 Remont drogi dojazdowej 450 m2 I kw.

3 Kolejowa
Utwardzenie drogi dojazdowej do 
garaży

40 m2 II kw.

4 Krucza 1-1a Wykonanie chodnika 40 m2 III kw.

5 Michałkowicka 17-23a
Wykonanie zabudowy śmietnika
Mienie wspólne

15 m2 I - II kw.

6 jana Pawła ii 18
Wykonanie zabudowy śmietnika
Mienie wspólne

10 m2 I – II kw.

Xi doMofoNy – reMoNTy 
1 Wszystkie nieruchomości Remont instalacji domofonowych Wg potrzeb Cały rok

Xii WeNTylaCja
1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

Xiii ZieleŃ + MaŁa arCHTeKTUra
1 Wszystkie nieruchomości Utrzymanie bieżące Wg potrzeb Cały rok
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os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „Węzłowiec”

Osiedla są przygotowane do zimy
osiedla, jak twierdzą kierownicy administracji, są w zasadzie gotowe na nadejście zimy. Zrealizowane harmo-

nogramy zadań, wytypowane firmy odśnieżające i opracowane mapy z kolejnością odśnieżania, zaopatrzenie 
dozorców i konserwatorów w sprzęt, piasek czyli wszystko, co musiało być dopilnowane, jest. jaka będzie nad-
chodząca zima? jakie niespodzianki przyniesie? Pewnie niedługo pokaże.

Pierwsze, jeszcze nieśmiałe opady 
śniegu mieliśmy krótko po 20 listopa-
da br. Przymrozki towarzyszą nam już 
jednak od dłuższego czasu. To, a tak-
że ogołocone z liści drzewa, zimno, sza-
rość dnia wskazują, że zima depcze 
nam po piętach i nic nie wskazuje na to, 
by nagle skręciła, szerokim łukiem omi-
jając Polskę... Synoptycy od kilku mie-
sięcy prześcigają się z prognozami. I tak 
jedni twierdzą, że będzie wyjątkowo 
mroźna, inni wnioskują, że nie będzie 
jej prawie wcale. Ludzie też zdają się już 
do tego nabierać pewnego dystansu. Co 
będzie, to będzie, ale oby nie była zbyt 
ostra i nie dała się zanadto we znaki.

Póki co, do zimy trzeba się było ja-
koś przygotować. Zabezpieczono bu-
dynki, uporządkowano tereny wokół 
nich, dozorcy i konserwatorzy zaopa-
trzeni zostali w odzież ochronną, łopa-
ty, skuwaki do lodu, itp. Często prowa-
dzone w ciągu roku remonty były wy-
konywane między innymi z myślą o tej 
właśnie porze roku.

Harmonogramy prac i terminy
Służby techniczne administracji mia-

ły do wykonania szereg ważnych prac 
związanych z przygotowaniem budyn-
ków, sieci centralnego ogrzewania i in-
frastruktury osiedlowej do zimy. Admi-
nistracje goniły terminy. Terminy goni-
ły administracje. Nic dziwnego. Za ta-
kim rozwiązaniem przemawiają róż-
ne względy, przede wszystkim eko-
nomiczne, bo usunięcie ewentualnych 
usterek znalezionych teraz, czyli przed 
zimą, kosztuje mniej, a przerwy, na 
przykład w dostawie ciepła, nie są 
jeszcze tak frustrujące.

Administracje w ciągu paru tygodni 
dokonały szczegółowych przeglądów 

i zabezpieczeń: wewnętrznych instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, okienek w klat-
kach schodowych, piwnicach, włazów 
na dach, komór zsypowych. Regulo-
wano też samozamykacze w drzwiach. 
Do tego dochodzą oczywiście kwestie 
związane z łataniem dziur w drogach 
oraz równaniem chodników – zapadnię-
tej kostki brukowej, a także naprawia-
niem oświetlenia zewnętrznego. 

Jak nadmieniliśmy, dozorcy i konser-
watorzy mają już odpowiedni sprzęt 
oraz odzież ochronną i są poinstru-
owani. Wszystkie pojemniki na pia-
sek są przygotowane i napełnione. Jak 
każdej zimy, tony piasku zostaną wy-
sypane na chodniki a wszystko po to, 
by było po prostu bezpieczniej.

Niestety pora pożegnać się na kil-
ka miesięcy z placami zabaw, przy-
najmniej tymi ogrodzonymi, zamyka-
nymi na noc. Przed zimą dokonano 
jeszcze przeglądów urządzeń zaba-
wowych – elementy drewniane zaim-
pregnowano, uszkodzone naprawia-
no i w takim stanie, miejmy nadzie-
ję, przetrwają do wiosny. Z tym jednak 
bywa różnie – dewastacje – ale to in-
na sprawa. Pewnie do tego wrócimy...

Uzupełniają, poprawiaj
do samej zimy

Zdarzają się sytuacje, gdy mimo 
przeprowadzonych już parę tygodni 
wstecz przedzimowych osiedlowych 
przeglądów, znajdzie się coś jeszcze, 
co należy pilnie wykonać. W osiedlu 
„Centrum”, przy ulicy Kruczej 2 wy-
mieniono część kanalizacji deszczo-
wej, z kolei w budynku przy ulicy Ta-
deusza Kościuszki 3 na dniach zo-
stanie uszczelniony właz na dach. Pro-
blem przy włazach był również w klat-
kach schodowych przy ulicy Przyjaź-
ni 8-10 i Kościelnej 34 – to już w „Mi-
chałkowicach”, ale wszystko zostało 
naprawione lub zwyczajnie – uszczel-
nione. W osiedlu „Chemik” uzupeł-
niano ostatnio jeszcze ubytki w dro-
dze dojazdowej do pawilonu usługo-
wo-handlowego przy Walerego Wró-
blewskiego 67, z kolei w osiedlu „Tu-
wima” naprawiano dachy budynków 
przy ulicy Hermana Wróbla 2a, b 
i 3a, b. Do uzupełnienia było również 
kilka szyb lub izolacji w okienkach piw-

nicznych oraz w przejściach między 
poszczególnymi segmentami budyn-
ków: Pocztowa 15 (wybite okno piw-
niczne), Władysława jagiełły 33d 
(zabezpieczenie okna w przejściu).

Pod kątem zimy przez cały rok
Wiele robót zapisanych w tegorocz-

nym planie remontów wiąże się z za-
bezpieczeniem przed skutkami zimy. 
Przykładem takich prac, prowadzo-
nych w ciągu kilku miesięcy tego ro-
ku, są chociażby docieplenia budyn-
ków w osiedlach „Bańgów” i „Węzło-
wiec”. To że „wyglądają” to raz. Jed-
nak w sprawie termomodernizacji bu-
dynków chodzi przede wszystkim o to, 
by zminimalizować proces „uciekania 
ciepła”. I to się sprawdza. 

W tym roku wymieniono sporo okien 
w klatkach schodowych i w piwnicach, 
a także pierwszych i drugich drzwi wej-
ściowych do budynków – to również ma 
znaczenie przy minimalizowaniu ubytku 
ciepła z budynku. Wszelkie roboty de-
karskie, jakie podjęto w ostatnich kilku-
nastu miesiącach będą miały wpływ na 
stan naszych dachów w trakcie zimy.

Jeśli chodzi o to, co poza budynka-
mi... Remontowanie kolejnych dróg, 
parkingów, chodników powoduje, że 
tych dziur, jakie zawsze wychodzą po 
okresie zimowym, będzie mniej. A i wy-
datek związany z remontem, z czasem 
zapewne częściowo się zwróci.

Podczas zimy sprawdzają się rów-
nież instalacje grzewcze, montowane 
w rynnach i rurach spustowych. Tych 
rynnach i rurach, będących zimową po-
rą wielką zmorą, bo często, gdy tempe-
ratura spadała poniżej zera, dochodziło 
do oblodzeń, a następnie do ich uszko-
dzeń, przecieków itd. itp. W „Michałko-
wicach” w grudniu zamontowana zo-
stanie kolejna taka instalacja grzewcza 
– przy ulicy Pocztowej 13. W ostatnich 
latach w tym osiedlu podobne instalacje 
założono już przy adresach: Pocztowa 
1/Kościelna 12, Pocztowa 8-9, 12.

W osiedlu „Węzłowiec” stricte pod 
kątem zimy wykonano w tym roku 
chodniki wzdłuż budynków przy uli-
cach: Władysława jagiełły 33, 35 
oraz Grunwaldzkiej 2. Mieszkańcom 
tych budynków sprawiało dużo trud-
ności poruszanie się zimą po tej czę-
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ści osiedla. Nie było tam „normalnego” 
chodnika i piesi „skazani” byli na cho-
dzenie po wyjeżdżonej przez samo-
chody ulicy, dodajmy po mało sympa-
tycznych koleinach).

Kolejność odśnieżania
W tej kwestii służby techniczne ad-

ministracji wiedzą, że w pierwszej ko-
lejności muszą odśnieżać miejsca naj-
bardziej newralgiczne, przede wszyst-
kim dojścia do klatek i schody oraz in-
ne szczególnie niebezpieczne dla po-
ruszających się. I to najlepiej „do czar-
nego!”..., chociaż czasem, mimo naj-
większych chęci, jest to zadanie arcy-
trudne do wykonania. Następnie w ko-
lejności są chodniki i cała reszta.

Pracę fizyczną służb technicznych 
administracji mają nieco od-
ciążyć dwie odśnieżarki, za-
kupione dla osiedli „Chemik” 
i „Węzłowiec”, czyli najwięk-
szych osiedli SSM. Odśnie-
żarka ma „czyścić” główne 
trakty piesze tych osiedli – 
w miarę szybko i co ważne, 
skutecznie. 

Drogi. Tu należy przypo-
mnieć, że nie wszystkie dro-
gi w osiedlach spółdzielczych 
są własnością Spółdzielni. Za 
część ich utrzymania odpo-
wiedzialne jest Miasto. Po-
dobnie jak wiosną, latem ich 
stan leży w gestii Gminy, tak samo jest 
i w okresie zimowym. Niech więc nie-
kiedy nie dziwi, że czasem jakieś ulice 
będą odśnieżane wcześniej, inne, bie-
gnące obok i wydawałoby się „po dro-
dze”, trochę później.

Wszystkie administracje mają opra-
cowane plany odśnieżania: 

osiedle „Centrum”
W pierwszej kolejności odśnieża-

ne będą wszystkie drogi dojazdowe 
do budynków, a więc między inny-
mi: Karola Świerczewskiego, Kru-
cza, ryszarda Gansińca, Kolejowa, 
Powstańców. W drugiej kolejności od-
śnieżane będą dojazdy do garaży przy 
ulicach: Kruczej, ryszarda Gansiń-
ca, jana Pawła ii, Powstańców oraz 
Kolejowej. W ostatniej kolejności płu-
gi „czyścić” będą parkingi.

osiedle „Chemik”
Tu w pierwszej kolejności odśnieża-

ne będą między innymi: wszystkie dro-
gi przy budynkach, tam gdzie nie ma 
chodników, a także drogi dojazdowe 
do budynków przy W. Wróblewskie-
go 65-67, 69, 71, zjazdy do budynków 
przy ulicy alfonsa Zgrzebnioka, dro-
ga dojazdowa do „RENOMY” i położo-

nych obok garaży oraz teren wokół pa-
wilonu usługowo-handlowego przy W. 
Wróblewskiego 65-67. Następnie od-
śnieżane będą parkingi i dalej – dojaz-
dy do garaży przy ulicach: ks. jana 
Kapicy i Niepodległości 61-63.

W gestii Miasta leży ulica alfonsa 
Zgrzebnioka oraz droga dojazdowa 
do Szkoły Podstawowej nr 1.

osiedle im. juliana Tuwima
Odśnieżane będą po kolei wszystkie 

drogi osiedlowe: od ulicy Wojciecha 
Korfantego 9 w kierunku W. Korfan-
tego 6, 7 i dalej 4-3, Hermana Wró-
bla 7 w kierunku ulicy ks. jana Kapi-
cy, Hermana Wróbla 2 w kierunku „je-
dynki”. Spółdzielnia odśnieża też drogi 
miejskie: Hermana Wróbla 3-4-5, 8-9 

oraz Wojciecha Korfantego 2-1 
w kierunku ulicy ks. jana Kapicy oraz 
W. Korfantego 14.

Zadaniem Miasta będzie jak zwykle 
„czyszczenie” ulicy okrężnej oraz leśnej.

osiedle „Michałkowice”
W pierwszej kolejności odśnieżane 

będą wszystkie główne drogi osiedlowe 
należące do SSM, a następnie parkingi.

osiedle „Węzłowiec”
Tradycyjnie odśnieżanie rozpocznie 

się od podjazdów, tj. przy ulicy Walere-
go Wróblewskiego 32, Władysława 
jagiełły 3-5, 7-9 oraz 11-13 i 15 (ga-
raże), a także na drugim etapie osiedla 
podjazd wzdłuż budynków przy ulicy 
Wł. jagiełły 25-31 oraz 27. W drugiej 
kolejności odśnieżane będą wszyst-
kie drogi osiedlowe, wjazdy i przejaz-
dy między garażami. W trzeciej kolej-
ności zostaną „wyczyszczone” miejsca 
parkingowe.

Wyznaczono już w zasadzie trasę 
dla odśnieżarki. Wyczyści ona między 
innymi: długi chodnik, łączący oba eta-
py osiedla „Węzłowiec”. Od Włady-
sława jagiełły 33 i 35 w kierunku 29 
i od 29d na drugim etapie do garaży 
dwupoziomowych na pierwszym eta-

pie osiedla. Chodnik pomiędzy ulicą 
Władysława jagiełły 1 a Grunwaldz-
ką 2, 4, 6.

osiedle „bańgów”
W gestii Miasta leży odśnieżenie 

głównej ulicy, tj. biegnącej wzdłuż ca-
łego osiedla – ul. Marii Skłodowskiej-
-Curie. Jeśli chodzi o drogi Spółdziel-
ni, w pierwszej kolejności odśnieżone 
będą ulice osiedla takie jak: Władysła-
wa reymonta, Karola Szymanow-
skiego oraz Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 61-83. W drugiej kolejności dojazdy 
do budynków i pawilonów usługowo-
-handlowych – Władysława reymon-
ta 14-24, Karola Szymanowskiego 
4-14. Dalej – dojazdy do garaży przy 
ulicy Zachodniej i Marii Skłodow-

skiej-Curie 8 oraz wszystkie 
ronda, zatoczki i wjazdy.

osiedle „Młodych”
W pierwszej kolejności od-

śnieżane będą drogi dojazdo-
we do budynków oraz parkingi, 
a następnie dojazdy do garaży.
Uwaga kierowcy! Czytajcie

ogłoszenia wywieszane
w klatkach schodowych.
Chcecie mieć odśnieżone 

miejsca parkingowe pod do-
mem i oszczędzone nerwy 
na poszukiwaniu odśnieżone-
go miejsca postojowego lub 
w wyniku grzęźnięcia w śnie-

gu pozostałym po porannym usuwaniu 
śniegu z samochodu?

Stosujcie się do komunikatów admi-
nistracji o nie blokowaniu parkingów 
w godzinach, kiedy ma sprzątać pług. 
Informacje w formie kartki z konkret-
ną treścią – datą, godziną, miejscem 
wywieszane będą zazwyczaj z jedno, 
dwudniowym wyprzedzeniem. Wszyst-
ko zależy jednak od opadów śniegu.

Z pewnością wszystkie administracje 
będą starały się na bieżąco, w miarę 
możliwości, odgarniać zalegający czy 
to na ulicach, parkingach czy chodni-
kach śnieg. Oby jednak zima nie oka-
zała się mocniejsza. Rafał Grzywocz

administracje mają mapy  
z zaznaczoną kolejnością odśnieżania



10 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2013

ciąg
 d

alszy 
ze str. 7

Osiedle „WĘZŁOWIEC”

lp. loKaliZaCja robÓT ZaKreS robÓT
iloŚĆ

Jednostka miary
TerMiN 

WyKoNaNia

i roboTy deKarSKie

1 Wg zgłoszeń mieszkańców 
Remonty daszków balkonowych 
nad ostatnią kondygnacją z zasto-
sowaniem papy termozgrzewalnej 

100 m2 II – III kw.

2
Wg rejestru zgłoszeń:
roboty alpinistyczne

Uszczelnianie spoin płyt, moco-
wanie blach dylatacyjnych, kratek 
wentylacyjnych oraz montaż, me-
todą alpinistyczną, odstraszaczy 
przeciw gołębiom 

Wg zgłoszeń Cały rok

ii roboTy oGÓlNobUdoWlaNe

1 Jana Polaczka 8a, b

Likwidacja naświetli klatki scho-
dowej i zastąpienie ich murowana 
ścianą  z oknami PCV zgod-
nie z Projektem Technicznym. 
Modernizacja parteru

2 kl. II – III kw.

2 Władysława jagiełły 37a, b, C, d

Modernizacja wejść i parterów 
– wyłożenie ścian i posadzek płyt-
kami, zabudowa szachtów przy 
szybie dźwigowym + wymiana II 
drzwi wejściowych oraz drzwi do 
piwnic

4 kl.
I – II kw.

2a Wł. jagiełły 3a, b, C, d

Modernizacja wejść i parterów 
– wyłożenie ścian i posadzek płyt-
kami klinkierowymi + wymiana II 
drzwi wejściowych

4 kl. IV kw.

3 Grunwaldzka 5a, b, C, d, e, f
Modernizacja parterów – wyłoże-
nie ścian i posadzek płytkami 

6 kl. II – III kw.

4
Władysława jagiełły 31a, b, C, d
Władysława jagiełły 33a, b, C, d, e
Wł. jagiełły 35a, b, C, d

Kapitalny remont balkonów
4 kl.
5 kl.
4 kl.

I kw.
II – IV kw.
II – IV kw.

5
Władysława jagiełły 33C, d, e
Wł. jagiełły 35a, b, C
Wł. jagiełły 37a, b, C

Remont komór zsypowych
3 szt.
3 szt.
3 szt.

II – IV kw.
II – IV kw.
II – IV kw.

6

Grunwaldzka 7, 9

Władysława Łokietka 2a

Renowacja elewacji – strona bal-
konowa
Naprawa balkonów (uzupełnienie 
obróbki blacharskiej)

4 kl.

6 szt.

II kw.

II kw.

7

Walerego Wróblewskiego 28b
Władysława jagiełły 15 – garaże dwu-
poziomowe
Grunwaldzka 16C
Wł. jagiełły 41d
Wł. jagiełły 41 – garaże wymiennikownia

Obudowa śmietników na odpady 
komunalne zgodnie z Projektem 
Budowlanym

5 szt. II – III kw.

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „Węzłowiec”

Plan robót remontowych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na 2014 rok
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lp. loKaliZaCja robÓT ZaKreS robÓT
iloŚĆ

Jednostka miary
TerMiN 

WyKoNaNia

iii roboTy MalarSKie

1 Jana Polaczka 8a, b
Malowanie klatki schodowej po re-
moncie naświetli oraz białkowanie 
piwnic 

2 kl. II kw.

2 Władysława jagiełły 37a, b, C, d
Malowanie klatek, piwnic 
i pomieszczeń maszynowni 

4 kl. III – IV kw.

3 Grunwaldzka 5a, b, C, d, e, f Malowanie klatek i piwnic 6 kl. Cały rok

iV roboTy STolarSKie

1 Wg złożonych wniosków Zwrot za wymianę okien 170 szt. Cały rok

2
Władysława jagiełły 33a, b, C, d, e
Wł. jagiełły 35a, b, C, d
Wł. jagiełły 37a, b, C, d 

Demontaż okien piwnicznych 
i zastąpienie ich luksferami

16 szt.
14 szt.
14 szt.

IV kw.

3
Władysława jagiełły 37a, b, C, d
Wł. jagiełły 39a, b, C, d, e
Grunwaldzka 5a, b, C, d, e, f

Wymiana okien w klatkach scho-
dowych

52 szt. 
58 szt.
30 szt.

II – IV kw.

V roboTy ŚlUSarSKie

1. Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Według potrzeb Cały rok

Vi roboTy eleKTryCZNe

1. Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Według potrzeb Cały rok

Vii dŹWiGi – reMoNTy, KoNSerWaCja

1 Wszystkie nieruchomości
Remonty dźwigów osobowych 
zgodnie z harmonogramem

41 szt. Cały rok

Viii roboTy iNSTalaCyjNe

1 Władysława Łokietka 20, 22, 24
Wymiana podzielników kosztów 
WHE30Z na WHE502

123 szt. Cały rok

iX C.o. – reMoNTy 

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Według potrzeb Cały rok

X roboTy iNŻyNieryjNe

1 Grunwaldzka 4a, b, C, d

Remont kapitalny chodnika 
wzdłuż budynku wraz 
z wymianą asfaltu na kostkę bru-
kową na wjazdach do komór zsy-
powych oraz stacji trafo

200 m2 I kw.

Xi doMofoNy

1 Władysława jagiełły 37a, b, C, d
Remonty domofonów – Kasety 
CD 2000

5 kl. I – II  kw.

2 Grunwaldzka 5a, b, C, d, e, f Remont domofonów 6 kl. II – III  kw.

3 jana Polaczka 8a, b Remont domofonów 2 kl. II – III kw.

Xii WeNTylaCja

1 Wszystkie nieruchomości Remonty bieżące Wg potrzeb Cały rok

Xiii ZieleŃ + MaŁa arCHiTeKTUra

1 Całe osiedle Utrzymanie bieżące Wg potrzeb Cały rok

objaśnienia skrótów: - szt. – sztuk, sztuki; - kl. – klatki, klatka; - kw. – kwartał; - mb. – metr bieżący; - bud. - budynek

W styczniowym numerze „MS” opublikujemy plan remontów na 2014 r.: os. „bańgów”, os. „Michałkowice”, 
os. „Młodych” i os. im. j. Tuwima oraz plan inwestycyjny.
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Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas
Co jakiś czas na łamach „MS” prezentujemy osoby zasługujące na wyróżnienie ze względu na nietuzinkowe zaintere-

sowania bądź znaczące osiągnięcia czy to w działalności zawodowej, społecznej, kulturalnej czy sportowej. Ludzi takich 
w zasobach SSM mieszka mnóstwo. Przypominamy o możliwości współredagowania tej rubryki i zapraszamy wszystkich 

Czytelników do nadsyłania swoich propozycji osób, które Waszym zdaniem, PT Czytelnicy, wszyscy powinni poznać.
Wspólnie nie pozwólmy, by jakiś ciekawy człowiek pozostał niezauważony.

Cała rodzina żyje akrobatyką
dwie córki uprawiają akrobatykę sportową, i to z sukcesami zarówno na krajowym podwórku, jak i na arenie 

międzynarodowej. rodzice, podbudowani ambicjami, pasją adrianny i Wiktorii, wspierają je jak mogą, dopin-
gując na treningach, zawodach, organizacyjnie i wiadomo finansowo...

A zaczęło się, jak to często by-
wa, całkiem przypadkiem. - Adrianna 
w przedszkolu dużo tańczyła, zawsze 
była żywym dzieckiem. W międzycza-
sie okazało się, że ma wadę kończyn 
dolnych, jaką można korygować przez 
ćwiczenia. W związku z tym, zaczę-
liśmy dla niej szukać jakichś zajęć. 
Chodziła przez pewien czas na ba-
let, tańce, z których później trzeba by-
ło jednak zrezygnować. Trafiliśmy na 
klub „Sokolnia Chorzów” i to był, jak 
się okazuje, strzał w 10. Na początku 
uczęszczała tam na gimnastykę – opi-
suje elżbieta Naczyńska, mama Ady 
i Wiktorii.

Sama gimnastyka Adriannie jednak 
nie wystarczyła: - Jakoś mało mnie do 
niej ciągnęło. Zwłaszcza, gdy zoba-
czyłam na jakimś letnim obozie spor-
towym jak starsze koleżanki z klubu 
trenują akrobatykę sportową i jak im 
to dobrze idzie. Więc się przepisałam. 
Chciałam tego spróbować – mówi ada 
Naczyńska.

Zazwyczaj jest tak, że rodzice cho-
dzą lub jeżdżą na treningi ze swoimi 
pociechami, podpatrując co nieco. - 
Nie mieliśmy wtedy jak zagospoda-
rować czasu młodszej córce, więc do 
Chorzowa jeździła razem z nami. I nie 
patrzyła bezczynnie jak starsza siostra 
trenuje, tylko sama obok robiła „gwiaz-
dy”, wyginała się. Trenerka dostrze-
gła to i zasugerowała w pewnym mo-
mencie, by zaczęła trenować w grupie 
– opowiada mama.

I takim sposobem, dziś 11-let-
nia Wiktoria i starsza od niej o 4 la-
ta Ada zadomowiły się w akrobatycz-
nym światku.

Zanim przyszły pierwsze sukcesy, 
aleksandra Wodyk – trenerka klubo-
wa, musiała zorientować się, jakimi ce-
chami fizycznymi dysponują młode za-
wodniczki, by ustawić je odpowiednio, 
połączyć w pary, trójki. By powstały 
zespoły, których ogniwa będą w stanie 
z sobą współgrać i osiągać konkret-
ne wyniki. - Trochę czasu to wszyst-
ko trwało. Każda z dziewczyn uczest-

nicząca w treningach była obserwowa-
na pod kątem jakiejś pozycji – „dolnej”, 
„górnej”. Było nieco eksperymentów 
i po miesiącach prób, obserwacji za-
wiązała się między innymi moja trójka 

z Darią Szulc i Natalią Feją, jaką do 
dzisiaj też tworzymy. Wiktoria od pra-
wie roku występuje z Łukaszem Or-
pikiem – relacjonuje starsza z sióstr.

Jakie cechy i potencjał w nich do-
strzeżono? Jak mówi lesław Naczyń-
ski, ojciec dziewczyn, Ada jest „dolną” 
w jej trójce, cała ta „piramida” skupia 
się na jej nogach. Właśnie siła, równo-
waga i stabilność są jej najważniejszy-
mi cechami. Ada jest od „czarnej ro-
boty”. Zupełnie odwrotnie jest w przy-
padku Wiktorii. Ona jest „górną”. La-
ta w powietrzu. Jest gibka, giętka, no 
i odważna...

Akrobatykę sportową, jaką uprawia-
ją Adrianna i Wiktoria, wiele osób myli 
z gimnastyką artystyczną. W akrobaty-
ce nie ma podrzucania piłeczek, wstą-
żeczek, nie ma skakanek, obręczy 
itd. Tu prezentuje się skomplikowane 
układy gimnastyczne przy dźwiękach 
muzyki. Jest kilka konkurencji, lecz na-
sze bohaterki startują w trójce kobiet – 
Ada oraz parze mieszanej – Wiktoria.

- Przygotowywany na długo przed 
zawodami układ – czasem praca nad 
nim to parę miesięcy, czasem około 
miesiąca – oceniany jest pod kątem 
skali trudności, artystycznym, czyli wy-
konania – gry aktorskiej, bo my gramy 

pewne role, a także emocji – nie mo-
że być po nas widać, że się męczymy, 
musimy oddać nastrój. Do tego też pa-
trzy się na występujących pod kątem 
wyglądu – stroju, makijażu czy nawet 
uczesania włosów. Zwykle podwinięta 
spódniczka powoduje, że lecą punk-
ty. I w końcu elementu – prawidłowo-
ści wykonania poszczególnych figur. 
Mamy panią, która wcześniej wymyśla 
nam choreografię, a na zawodach sta-
ramy się pokazać wszystko jak najle-
piej – tłumaczą Ada i Wiktoria.

Obie mają z roku na rok coraz wię-
cej sukcesów. adrianna w 2012 ro-
ku na Mistrzostwach Polski w akro-
batyce sportowej zorganizowanych 
w Warszawie, zdobyła wicemistrzo-
stwo w swojej konkurencji, w ka-
tegorii wiekowej 11-16 lat. Niespeł-
na dwa miesiące temu obroniła wi-
cemistrzostwo Polski w rzeszowie. 
Znakomite lokaty zapewniają jej starty 
w najważniejszych imprezach na świe-
cie. W tym roku wystartowała w mi-
strzostwach Europy w Portugalii, gdzie 
zajęła razem z koleżankami 19 lokatę, 
która, jak na pierwszy start w imprezie 
o takiej randze, jest całkiem przyzwo-
itym wynikiem.

Wiktoria także zaliczyła już kilka do-
brych występów w zawodach krajo-
wych. Ostatnio wzięła udział w turnieju 
międzynarodowym rozegranym w Bel-
gii, gdzie uplasowała się w parze z Łu-
kaszem Orpikiem na wysokim, 5 miej-
scu.

W przyszłym roku odbędą się mi-
strzostwa świata w Paryżu. Adrianna 

adrianna Naczyńska  
(pierwsza z prawej)
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Naczyńska ma całkiem realne szanse 
na występ w tej imprezie w swojej kon-
kurencji - „trójek kobiet” i kategorii wie-
kowej 11-16 lat. Musi tylko potwierdzić 
razem z dwójką swoich przyjaciółek 
z zespołu, że awans im się należy, pie-
czętując go wysokimi lokatami w kilku 
najbliższych zawodach krajowych.

Spory udział w sukcesach dziewcząt 
mają ich rodzice. To „wkręcenie się” 
w akrobatykę sportową, jak twierdzi 
Lesław Naczyński, przyszło dopiero 
po pewnym czasie. - Ambicja, duże 
chęci córek sprawiły, że postanowili-
śmy i my dołożyć serca w to wszyst-
ko. Mają w nas wsparcie – zapew-
nia. Jak wiadomo akrobatyka sporto-
wa, mimo swej wizualnej atrakcyjno-
ści, nie jest tą dyscypliną z pierwszych 
stron gazet, gdzie w obrocie są set-
ki tysięcy złotych, a sponsorzy garną 
się do patronowania bez oporów. Do 
tych konkurencji, nazwijmy to drugo-
planowych, chcąc osiągnąć sukcesy, 
zazwyczaj trzeba dokładać z własnej 
kieszeni, bo sprzęt, obozy przygoto-
wawcze, ba wreszcie same wyjazdy 
na zawody w Polsce, tym bardziej za-

graniczne, kosztują. Niemało. - To co 
wykłada Związek, klub nie wystarcza. 
Młodzi sportowcy poszukują sponso-
rów lub w miarę możliwości, właśnie 

wsparcia rodziny – zauważa ojciec 
sióstr. I tu sam nasuwa się smutny 
wniosek, że bez tego, wiele talentów 
po prostu gdzieś przepada. Ile było już 
takich sytuacji... - My jesteśmy trochę 
jak rodzice tenisisty Jerzego Janowi-
cza. Oni też dokładali się do tej pasji. 
Dziś widzimy, że było warto – kwitu-

je Lesław Naczyński. Gdyby udało się, 
tak jak mówi się po cichu w kuluarach, 
wpisać tę dyscyplinę sportową w wy-
kaz dyscyplin olimpijskich, z pewno-
ścią nadeszłyby lepsze czasy dla akro-
batyki sportowej – dodaje.

Póki co, dziewczyny ani myślą o od-
puszczeniu swojej pasji i planują kolej-
ne występy, poprzedzone intensywny-
mi treningami - 4-5, czasem, jak trze-
ba i siedem razy w tygodniu. A także 
dietą... Trenują nadal w DOSiR „So-
kolnia Chorzów”, obecnie uważanym 
za najlepszy klub w Polsce w akroba-
tyce sportowej.

Pasję rozwijają w Chorzowie, ale 
mieszkają i uczą się w Siemianowi-
cach Śląskich, konkretnie w osiedlu 
im. Juliana Tuwima. Dostrzegają do-
bre zaplecze tego osiedla dla uprawia-
nia sportu. - Mieszkamy w sąsiedztwie 
Lasku Bytkowskiego, Parku Śląskiego 
– można tam swobodnie pobiegać, po-
jeździć na rowerze, rolkach. Jest nowe 
boisko, więc jest co robić, jeżeli tylko 
ktoś ma na to ochotę – stwierdziła Ada 
Naczyńska.

Rafał Grzywocz

CeNNe NaGrody CZeKają CeNNe NaGrody CZeKają CeNNe NaGrody CZeKają

Wielki Konkurs 2013
do powitania nowego roku pozostało tylko kilkana-

ście dni. Czas płynie szybko i ani się obejrzymy, gdy 
upłynie, bo przedświąteczna krzątanina znacznie je po-
zornie skróci.

Tym samym przed nami ostatnie godziny, by spokojnie 
spojrzeć w swoje rachunki i uregulować ewentualne za-
szłości i stać się uczestnikiem kolejnego wielkiego kon-
kursu SSM, jaki Rada Nadzorcza i Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej adresują do wszystkich, którzy 
na koniec br. nie będą posiadać większych zaległości wo-
bec 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 końca grudnia br., a naj-
lepiej do 21 bm.

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 działa 
mobilizująco, a koniec roku to właściwy moment na uporanie 
się z zaległościami tak, by w nowy rok wejść bez zaszłości 
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 2013 roKU bĘdZie PoSiadaŁ Mniej niż 10 złotych 
ZaleGŁoŚCi CZyNSZoWyCH, UCZeSTNiCZy W loSoWaNiU NaGrÓd oraZ ZWolNieŃ Z CZĘŚCi CZyNSZU.

rozstrzygnięcie konkursu w połowie lutego 2014 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!

Wiktoria Naczyńska
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być jak Messi, ronaldo, lewandowski

Najaktywniejsi dostali  
prawdziwe stroje piłkarskie!

opłacało się chodzić regularnie na darmowe treningi piłkarskie, opłacało. Chyba nikt z młodych zawodników 
albo zawodniczek nie spodziewał się, że nie dość, iż będzie mógł robić to co lubi pod okiem profesjonalne-

go trenera, na nowoczesnym boisku i do tego za darmo, to jeszcze dostanie za jakiś czas niemal pełny strój pił-
karski – koszulkę, spodenki, getry. a tak się stało. 20 listopada br. w domu Kultury „Chemik” odbyło się spotka-
nie, na które zaproszono między innymi opiekunów wraz z dziećmi i wręczono na nim ową, skrywaną prawie do 
samego końca niespodziankę.

To była jednak tylko część – z punktu 
widzenia dzieci zapewne najważniejsza 
– owego spotkania. Celem samego ze-
brania było podsumowanie, co było do-
tychczas – a więc momentów rodzenia 
się samej inicjatywy sportowej i później 
prowadzonych regularnie, co tydzień 
począwszy od czerwca, bezpłatnych 
zajęć piłkarskich dla dzieci na czterech 
obiektach sportowych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zapo-

wiedź tego, co będzie – kontynuowa-
nie treningów w okresie późno jesien-
nym i zimowym w salach gimnastycz-
nych czterech siemianowickich szkół.

Na spotkanie zorganizowane z ini-
cjatywy Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej zaproszono listow-
nie dzieci systematycznie uczestniczą-
ce w zajęciach piłkarskich i które rów-
nocześnie spełniły kryterium uczest-
niczenia w dziesięciu treningach. To 

właśnie był, jak się okazało, element 
decydujący o przyznaniu stroju pił-
karskiego danemu dziecku. Oczywi-
ście dzieci zaproszono z opiekunami. 
Do „Chemika” poproszono też przed-
stawicieli wszystkich instytucji, środo-
wisk i sponsorów, bez których pomysł 
z pewnością by nie wypalił. Pojawili 
się więc między innymi: jan benigier 
– wiceprzewodniczący wydziału szko-
lenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 

adam Cebula – przewodniczący Ra-
dy Miasta, Henryk Ptasznik – wice-
prezydent Siemianowic Śląskich, Wie-
sław jaźwiec – przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej SSM czy ryszard Se-
ręga – przewodniczący Miejskiego To-
warzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej i Sportu. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć Zarządu Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej z prezesem 
Zbigniewem lekstonem nota bene 
pomysłodawcą darmowych treningów 
na obiektach SSM oraz trenerów – 
roberta razakowskiego i dariusza 
rzeźniczka. Spotkanie poprowadził 
Zbigniew Krupski. Jemu też przypa-
dło w udziale podsumowanie pierw-
szego okresu treningów piłkarskich. 
Oznajmił on, że już w styczniu tego ro-
ku w SSM poczyniono pierwsze sta-
rania w celu zmaterializowania pomy-
słu. Wystosowano pismo do rudolfa 
bugdoła – prezesa Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, gdzie zawarto propo-

zycję współpracy przy realizacji szko-
lenia dzieci. Kilka tygodni później by-
ło już jasne, że jest zielone światło ze 
strony Związku: ŚZPN obejmie patro-
natem treningi i udzieli pomocy szko-
leniowej w formie wytypowania trene-
rów do prowadzenia zajęć z dziećmi 
oraz zaopatrzy w niezbędne materiały 
szkoleniowe – brzmiało zapewnienie. 
Dalej, udało nawiązać się współpra-
cę z dwoma sponsorami – partnera-
mi w naszym mieście, a w maju odbyły 
się pierwsze spotkania organizacyjne 
trenerów i rodziców, opiekunów dzie-
ci, na które, nawiasem mówiąc, nie-
wielu się wówczas zjawiło. Później już 
szybko poszło. – Od czerwca do paź-
dziernika, w każdym tygodniu, na czte-
rech boiskach wielofunkcyjnych SSM - 
w osiedlach: „Michałkowice”, „Węzło-
wiec”, „J. Tuwima” i „Bańgów” - odby-
wały się darmowe treningi piłki nożnej 
dla dzieci. Zdecydowano, że będą one 
prowadzone dla najmłodszych i usta-
lono dwie kategorie wiekowe 6-9 i 10-
12 lat – streszczał Zbigniew Krupski.

Jak ktoś słusznie zauważył, frekwen-
cja na tym spotkaniu była większa, 
aniżeli nieraz na Walnym Zgromadze-
niu Członków SSM... Osobiście po-
jawiło się na nim mniej więcej 80% 
dzieci i opiekunów, spośród wszyst-
kich zaproszonych. Świadczy to więc 
o poważnym podejściu do tej inicja-
tywy i o tym, iż hasło „Wyjść z domu, 
być aktywnym” ma wielkie poparcie, 
również ze strony opiekunów dzieci. – 
Gratuluję rodzicom takiego a nie inne-
go wyboru – rozpoczął adam Cebu-
la, poproszony o krótkie wystąpienie. – 
Rada Miasta dziękuje Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, zwłaszcza 
jej prezesowi, że przekonał nas do po-
mysłu takich boisk środowiskowych. 
Dzisiaj Miasto przyłącza się do tego 
projektu. Mam nadzieję, że współpraca 
Miasta i SSM będzie rozkwitała, mię-
dzy innymi właśnie na rzecz młodych 
sportowców – stwierdził przewodni-
czący Rady Miasta.

Najpierw kilka wystąpień i krótki film
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Adam Cebula nie był jedyną osobą, 
jaka zdecydowała się powiedzieć pa-
rę słów do zebranych. – Siemianowi-
ce Śląskie kiedyś były miastem wę-
gla i stali. Wiadomo, dzisiaj nie ma 
ani węgla, ani stali, natomiast 
zmieniliśmy charakter nasze-
go miasta na bardziej rekre-
acyjny, postawiliśmy przede 
wszystkim na sport. Nawią-
zując do sprawy szkolenia 
piłkarskiego dzieci w salach 
gimnastycznych mogę po-
wiedzieć, że są one do tego 
celu przygotowane, choć tu-
taj jeszcze nie wszystko jest 
zrobione. Jeżeli chodzi o Byt-
ków, mamy tu szkołę spor-
tową, która również zostanie 
odpowiednio przygotowana 
– wyjaśniał Henryk Ptasz-
nik – wiceprezydent miasta 
i kontynuował: - My podjęli-
śmy sobie takie zobowiąza-
nie – tu chcę podziękować 
przede wszystkim prezesowi 
SSM – że co roku na tere-
nie miasta będzie powstawało 
jedno boisko ze sztuczną na-
wierzchnią. To duży wysiłek 
finansowy, ale mam nadzieję, 
że boiska wielofunkcyjne bę-
dą dalej powstawać. Myślimy 
również poważnie o wybudo-
waniu boiska do piłki noż-
nej ze sztuczną nawierzch-
nią, z prawdziwego zdarzenia 
– zapowiedział.

Zbigniew lekston w swo-
jej wypowiedzi dziękował tre-
nerom za profesjonalizm, ro-
dzicom i dzieciom za zaanga-
żowanie i rozpropagowywa-
nie tej idei w swoich środowi-
skach, a także Prezydentowi 
Miasta za przychylność do tej inicjaty-
wy oraz udzielone wsparcie finansowe 
przy zorganizowaniu treningów w sa-
lach gimnastycznych. Prezes SSM na-
wiązywał również między innymi do 

tradycji sportowych w SSM: Cieszę 
się, że pomysł z darmowymi treninga-
mi piłki nożnej tak bardzo się przyjął. 
Na początku były pewne obawy, czy 
dzieci uda się w ogóle do nich przycią-

gnąć. To się powiodło i dlatego mamy 
powody by się cieszyć. Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa znana 
jest z tego typu inicjatyw. Nie od dziś 
to prowadzimy. W przeszłości organi-
zowaliśmy już zajęcia piłkarskie, wte-
dy wespół z Miejskim Towarzystwem 
Krzewienia Kultury Fizycznej – rów-
nież cieszące się wielkim zaintere-
sowanie. Odnosiliśmy sukcesy w pił-
ce nożnej nie tylko na szczeblu miej-
skim, ale też w województwie – wspo-
minał lata wstecz. Podkreślił także, że 
Spółdzielnia nie ogranicza swojej dzia-
łalności kulturalnej czy sportowej tylko 
do członków SSM, nikt nie mówi, że to 
i to jest tylko dla spółdzielców. Dowo-
dem na to jest fakt, że około 20 dzie-

ci biorących udział w zajęciach piłkar-
skich nie jest związana z naszą spół-
dzielnią – wyjaśniał.

Jako ostatni głos zabrał jan benigier 
– wiceprzewodniczący wydziału szkole-

nia ŚZPN. – Patrząc na małych 
piłkarzy, którzy niedługo zastą-
pią nam dzisiejszych reprezen-
tantów Polski, muszę powie-
dzieć, że jestem wzruszony. 
Dlaczego? Przyjeżdżając tu, 
do DK „Chemik” myślałem, że 
będzie mała salka, parę osób, 
dwóch trenerów i tak sobie po-
rozmawiamy. A tu okazało się, 
że stoję przed wspaniałymi 
ludźmi, którzy swoją inicjaty-
wą zasługują na ogromne wy-
różnienie. Jesteście pierwsi... 
Jeżdżę po całym wojewódz-
twie, ale takiej inicjatywy jesz-
cze nie widziałem, stąd moje 
wzruszenie. Żałuję, że nie je-
stem dzieckiem, bo też bym 
chętnie tu potrenował, na ta-
kich boiskach, przy profesjo-
nalistach – stwierdził i ciągnął 
dalej: Chciałbym powiedzieć, 
że idą ogromne zmiany. Pol-
ska piłka się zmienia. Od 2013 
roku wprowadziliśmy program 
szkoleniowy oparty na nie-
mieckiej szkole. PZPN zadba 
o to, by – tu zwrócił się bez-
pośrednio do dzieci – mogli-
ście ćwiczyć i trenować tak, jak 
wasi rówieśnicy w Niemczech 
i w ogóle – w Europie. Macie 
szansę! Jeszcze raz chciał-
bym podziękować za tę pięk-
ną inicjatywę. Wszędzie, gdzie 
się pojawię, będę mówił i pod-
kreślał, że spółdzielcy z Sie-
mianowic Śląskich byli pierw-
si – skwitował na zakończenie.

Później Jan Benigier wręczył jeszcze 
trenerom książki, których treść pew-
nie już niedługo stanie się materiałem 
do rozpracowania na treningach w sa-
lach gimnastycznych. Nieco wcześniej 
zebrani obejrzeli krótki, dwudziestomi-
nutowy, film wyjaśniający między inny-
mi problem odpowiedniego podejścia 
do treningów, nie tylko dzieci, trene-
rów, ale przede wszystkim rodziców, 
opiekunów.

Zanim dzieci otrzymały upragnione 
niespodzianki, Zbigniew Krupski po-
informował, że na oryginalnych stro-
jach piłkarskich widnieje logo Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz dwóch sponsorów, którzy wsparli 

Stroje sportowe otrzymali
- udział minimum w 10 treningach:

osiedle im. juliana Tuwima
Grupa młodsza (7-9 lat):

Paweł dreja, Paweł Głąb, Maciej Hanak, Paweł 
Kandzia, Mikołaj Klimko, daniel Pielacki, Kacper 
Przełożny, igor Smyrkoski, Paweł Waszczyszyn, igor 
Wysocki, Karol Żywczak.

Grupa starsza (10-12 lat):
Sebastian baran, dominik borecki, Michał Grenda, 

jakub Grzyb, Paweł iwan, adam jarząbek, igor jur-
kowski, Krzysztof Kardas, jakub Kosmalski, Michał 
Kurzyca, Kuba Łakomski, Konrad Pawluczuk, jakub 
Przybył, Sebastian Tomanek, Michał Wysocki.

osiedle „bańgów”
Grupa młodsza (7-9 lat):

Kinga bieszczad, Marcin Cieluch, Kuba Czajęcki, 
Kuba Griksa, Kamil Mazur, Mateusz odyga, oskar ra-
zakowski, dawid Sajur, Michał Urbaniak.

Grupa starsza: (10-12 lat)
denis bańka, daniel dąbrowski, Piotr drzyzga, 

Marcin fijoł, Tomasz jaśko, Mateusz Karwat, jakub 
Młynartowicz, Mateusz Papierkowski, Piotr Podyma, 
adam Przondziono, dominik rant, Nicola Sitek. 

osiedle „Węzłowiec”
Grupa młodsza (7-9 lat):

Szymon Chluba, Maciej Hanak, bartosz imieło, Pa-
weł Kasprowicz, jakub Matuszowicz, Patryk Piecuch, 
Szymon Siwczyk, Maciek Szukała, Szymon Uliasz. 

Grupa starsza (10-12 lat):
Wojciech bieńkowski, Łukasz binkiewicz, Piotr 

Kubecki, oskar Piotrowski, jakub Plebańczyk, Grze-
gorz Poręba, Marta Sroczyńska. 

osiedle „Michałkowice”
Grupa młodsza (7-9 lat):

bartosz drzyzga, Patryk Kłoczko, adrian latko, 
dawid Męczyński, dawid Morawski, Michał Urbaniak, 

rafał Wicik.

ciąg dalszy na str. 16
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finansowo ich wykonanie: Wojskowych 
Zakładów Mechanicznych w Siemiano-
wicach Śląskich oraz Wodociągów Sie-
mianowickich „Aqua-Sprint” sp. z o.o.

Ostatnim aktem spotkania było 
wręczenie strojów piłkarskich przez 
Zbigniewa lekstona oraz Wiesła-
wa jaźwca – przewodniczącego RN 
SSM. Niezbędna w tym przypadku 
okazała się pomoc trenerów, dobrze 
przecież znających swoich zawodni-
ków. Wszystkie dzieci wołano po kolei 
z imienia i nazwiska po osobisty odbiór 
nagrody. Te zaś z wypiekami na twa-
rzy podchodziły po swój strój, by chwi-
lę później natychmiast go przymierzać. 
Zaglądając do statystyki okazuje się, 
że zasłużyło na nią – spełniło kryte-
rium, aż siedemdziesiąt dzieci, w tym 
kilka dziewczyn!

o spotkaniu i treningach
mówili nam:

- Ten strój, jaki dostaliśmy 
kojarzy mi się z Ruchem Cho-
rzów i Lechem Poznań, bo 
też jest niebieski. A na trenin-
gach, jak na treningach, są 
fajne ćwiczenia, ogólnie cięż-
ko pracujemy – skomento-
wał Michał Urbaniak z osie-
dla „Bańgów”.

- Fajnie, jak się tak wszy-
scy tu zebraliśmy i gadaliśmy 
o treningach. Tata mnie w to 
wszystko wciągnął – oznajmił 
7-letni oskar razakowski, syn jedne-
go z trenerów.

9-letnia Kinga bieszczad z „Bańgo-
wa” zdradziła, że to kolega powiedział 
jej o tym, iż coś takiego, jak treningi 
się odbywa. - Przyszłam, spodobało 
mi się i chodzę od tamtego czasu bar-
dzo często. Uwielbiam piłkę nożną, bo 
można się kiwać. Zawsze gram w po-
lu – mówiła.

- Inicjatywa rzeczywiście jest super, 
ale pytanie, jakie mi się nasuwa to: 
Dlaczego tak mało? Potrzeby są du-
żo większe. Zresztą informacja w mie-
ście na ten temat też jest uboga. Po-
za systematyczną relacją w gazecie 
spółdzielczej, nie ma o tym praktycz-

nie żadnych informacji, a być powinny. 
Słusznie, że powstały boiska, ale te-
raz trzeba je zagospodarować. Z punk-
tu widzenia rodzica, jestem bardzo za-
dowolony, że organizowane są dar-
mowe treningi, bo udało się przez to 
oderwać dziecko od komputera. Dzi-
siaj każdemu, komu się ta sztuka po-
wiedzie, może uznać to za sukces. Je-
śli uda się nasze dzieci zachęcić do ja-
kiejkolwiek aktywności fizycznej to już 
jest zwycięstwo – ocenił jacek Wy-
socki, ojciec Igora. Z kolei igor powie-
dział, że nie ma różnicy czy trenuje na 
boisku otwartym czy na hali, i tak mu 
się podoba. Ma też nadzieję, że na dłu-
go tak zostanie. 

- Podobało mi się dzisiaj na tym spo-
tkaniu. Z filmu dowiedziałem się, że do-
brze jest trenować dodatkowo same-
mu, by na treningach być jeszcze lep-
szym. Nasi trenerzy są bardzo fajni, po-

dziwiam ich. Potrafią odpowiednio usta-
wić całe zajęcia. Najpierw trening z dra-
binkami, strzałami, podaniami, a potem 
mały meczyk – podkreślał 8-letni Kac-
per Przełożny z osiedla „Tuwima”.

- Bardzo fajny pomysł. Obserwu-
ję te treningi i widzę, że rzeczywiście 
trenerzy są profesjonalnie przygoto-
wani i mają duże chęci, by coś mło-
dym przekazać. Wiedzą co robić, by 
nie przeholować z treningiem. Na-
wiązując z kolei do filmu, rzeczywi-
ście warto czasami przyjrzeć się te-
mu, co się robi, bo łatwo jest w pro-
sty sposób skrzywdzić dziecko. Jako 
rodzice staramy się wychować dzie-
ci poprzez sport. Dziękuję władzom 
Spółdzielni, że dały taką możliwość. 
Dziękuję też w imieniu swoim i sy-
na za strój piłkarski – mówił adrian 
Urbaniak, ojciec Michała.

8-letni Maciej Szukała z osiedla 
„Węzłowiec” oceniając zajęcia mówił, 
że od samego początku podobają mu 
się treningi, jak i to, że może spotkać 

się na nich z kolegami. Wyja-
wił również, iż chciałby zostać 
piłkarzem i ma marzenie, by 
nasza reprezentacja zdobyła 
w końcu mistrzostwo świata. 

- Nie wiedziałem, że to 
wszystko będzie aż takie pro-
fesjonalne. Dostałem teraz 
strój piłkarski. Koszulka z lo-
giem bardzo fajnie wygląda 
– stwierdził 10-letni Mikołaj 
Klimko z osiedla im. Juliana 
Tuwima.

- Darmowe treningi to bar-
dzo fajna sprawa. Mój brat 
chodzi na nie od samego po-

czątku. To odskocznia od kompute-
ra. Trochę sportu, a jaka wartość dla 
zdrowia – podkreślała Martyna biń-
kiewicz z osiedla „Węzłowiec”, siostra 
Łukasza.

Poproszony o parę słów komentarza 
trener dariusz rzeźniczek powiedział, 
że był zdziwiony i pozytywnie zaskoczo-
ny  tak dużą frekwencją opiekunów i dzie-
ci na spotkaniu. Stwierdził też, iż jak mu 
się wydaje inicjatywa Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej spowodowała 
pewnego rodzaju „lawinę”, stworzyła do-
brą atmosferę do działania w mieście. Za-
interesowanie miasta, publiczne deklara-
cje to jest baza do tego, by pozytywnie 
myśleć o przyszłości dzieci – ocenił.

Mniej więcej od połowy listopada od-
bywają się zajęcia w salach gimna-
stycznych. To niejako drugi etap, kon-
tynuacja zajęć z boisk wielofunkcyj-
nych. Rafał Grzywocz 

Treningi w salach gimnastycznych  
przeprowadzane są w terminach:

„Michałkowice”
Gimnazjum nr 2, ul. Przyjaźni 28  

– czwartki 16.30-18.30
„Węzłowiec”

Zespół Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3  
– czwartki 18.30-20.30

„bańgów”
Zespół Szkół nr 1, ul. Karola Szymanowskiego 11 

– poniedziałki 16.30-18.30
„juliana Tuwima”

Gimnazjum nr 3, ul. Wojciecha Korfantego 18  
– piątki 16.30-18.30

ciąg dalszy ze str. 15

jan benigier: Wszędzie, gdzie się 
pojawię, będę mówił i podkreślał 

 – byliście pierwsi!

Najaktywniejsi dostali  
prawdziwe stroje piłkarskie!
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SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ

 Kto wie czy wśród tej grupki dzieciaków nie ma przyszłych reprezentantów Polski?

Najaktywniejsi dostali prawdziwe stroje piłkarskie!
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Przymierzano  natychmiastWśród trenujących są też dziewczyny

dzieci dostały stroje, a trenerzy materiały szkoleniowe

W „Chemiku” zaroiło się od młodych piłkarzy i ich opiekunów 

Gdy jedni przymierzali drudzy odbierali swoje stroje

Najaktywniejsi dostali prawdziwe stroje piłkarskie!
Czytaj - str. 14
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os. „bańgów”. Układanie bruku, remont drogi przy K. Szymanowskiego 4-14

os. „Węzłowiec”. Władysława jagiełły 31d docieplenie i kapitalny remont balkonów

os. „Węzłowiec”. Nowe okna osadzono  
w klatkach schodowych Wł. jagiełły 9a, b, C oraz Wł. jagiełły 2

Remonty 2013 prawie na finiszu

os. „Centrum”. Wyremontowano schody zewnętrzne 
przy ulicy Komuny Paryskiej 4b 

os. „Tuwima”. Przy H. Wróbla 8 remontowano chodnik

Czytaj - str. 21
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os. „Michałkowice”. jedna 
z nowych kaset domofonowych 

przy Kościelnej 34

os. „bańgów”. „Wyremontowano 
schody do klatki schodowej 

– K. Szymanowskiego 4

os. „Młodych”. Trwają prace 
na balkonach budynku przy 

W. Wróblewskiego 6

os. „Chemik”. Nowe lampy 
parkowe będą doświetlać parking 

przy Niepodległości 57-59

os. „Centrum”. Trwa płytkowanie 
wejścia do budynku przy ulicy 

Powstańców 54C 

os. „Chemik”. Chodnik  między 
budynkami W. Wróblewskiego 55 

i 57 w przeddzień remontu

os. „Tuwima”. Hermana Wróbla 6b  
– wprawiono nowe drzwi do węzła c.o.

os. „bańgów”. Komisja techniczna odbiera kolejny 
docieplony budynek osiedla

Remonty 2013 prawie na finiszu
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ciąg dalszy na str. 22

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „Węzłowiec”

Remonty 2013 prawie na finiszu
Prawie, bo w każdym z siedmiu osiedli SSM trwają jeszcze duże prace remontowe. To remonty balkonów, wy-

miany nawierzchni dróg, to estetyzacje klatek schodowych czy wejść do budynków. Całe szczęście w listo-
padzie nie było jako takich opadów śniegu – ciut w ostatnich dniach tego miesiąca przycisnęło mrozem, ale nie 
opóźniło to praktycznie żadnego z planowanych zadań. dzieje się więc jeszcze całkiem sporo...

osiedle „bańgów”
W minionym miesiącu odbył się od-

biór techniczny trzech docieplanych 
w ostatnim czasie budynków osiedla – 
przy ulicach: Władysława reymonta 
14-24, 38-48 oraz Wł. reymonta 50-
56/Karola Szymanowskiego 2. Ko-
misje złożone z przedstawicieli: Za-
rządu SSM, administracji, Rady Osie-
dla, a także inspektora budowlanego 
oraz rzecz jasna wykonawcy, dokona-
ły oględzin odnowionych elewacji bu-
dynków i realizowanych robót towa-
rzyszących. Przygotowano protokoły, 
a wszelkie uwagi, zastrzeżenia zosta-
ły zapisane i będą wzięte pod uwagę.

Podsumowując tegoroczne ro-
boty dociepleniowe w osiedlu „Bań-
gów” nadmieńmy, że termomoderniza-
cji poddano w sumie pięć budynków. 
Obok wyżej już wymienionych adre-
sów, parę tygodni temu zakończono 
docieplenie domu przy ulicy Włady-
sława reymonta 26-36, a wcześniej 
Władysława reymonta 10-12. Robo-
ty przeprowadzano kompleksowo. Do-
cieplano elewacje, remontowano bal-
kony, zadaszenia balkonów, balustra-
dy (po przeglądach), jak również wy-
mieniano okienka w klatkach schodo-
wych i w piwnicach.

A już w przyszłym roku czekają kolej-
ne budynki do docieplenia. Rusztowania 
będziemy więc widzieli przy ulicach: Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 7-15, 25-33, Ka-
rola Szymanowskiego 1-9 oraz 4-14.

Tyle o dociepleniach. Obecnie 
w osiedlu najwięcej dzieje się przy uli-
cy Karola Szymanowskiego 4-14. 
Tam bowiem trwa remont dojść do bu-
dynków i lokali użytkowych, drogi oraz 
parkingu. Wszystko to zostanie wy-

łożone nową kostką brukową. Wkrót-
ce będzie więc wygodniej, i pieszym, 
i zmotoryzowanym.

Z już ukończonych robót, warto 
wspomnieć chociażby o wyremonto-
waniu poszczerbionych i popękanych 
schodów do klatki schodowej budyn-
ku przy ulicy Karola Szymanowskie-
go 4. Dobrze, że wykonano to zada-
nie jeszcze przed zimą, bo z pewno-
ścią podczas pozimowych przeglądów 
okazałoby się, że wyglądają one jesz-
cze gorzej.

osiedle „Węzłowiec”
Jak sprawa docieplanych budynków 

wygląda w osiedlu „Węzłowiec”? Za-
kończyło się docieplenie budynku przy 
Władysława jagiełły 27. Ostatnim 
akordem było założenie tablicy adre-
sowej z nazwą ulicy i numerem budyn-
ku. Na kolejnym budynku – Władysła-
wa jagiełły 29 – pozostały do docie-
plenia już tylko półszczyty między po-
szczególnymi segmentami oraz prace 
na komorach zsypowych, gdzie prze-
profilowane zostaną dachy w miejscu 
odpływu wody deszczowej, a także od-
nowione będą elewacje. Z kolei przy 
ulicy Władysława jagiełły 31, na seg-
mencie „d” (ostatni tego budynku) pro-
wadzono prace remontowe balkonów 
i docieplenia.

W innych częściach osiedla podję-
to szereg mniejszych, aczkolwiek waż-
nych prac. I tak przy ulicy Wł. jagieł-
ły 2a, b, C, d i 9a, b, C wymienio-
no okna na klatkach schodowych, zaś 
przy Władysława jagiełły 9a pion 
zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji, 
a także założono wodomierze.

Wodomierze zakładane są w budyn-
kach systematycznie. W ostatnich ty-
godniach taka wymiana miała miejsce 
przy adresach: Walerego Wróblew-
skiego 26-32, Grunwaldzkiej 5, Wła-
dysława jagiełły 3 a wkrótce będzie 
i w budynkach przy ulicach Władysła-
wa jagiełły 2 oraz 7.

Tymczasem kontynuowane jest ma-
lowanie klatki schodowej budynku przy 
ulicy jana Polaczka 8C wraz z remon-
tem parteru, jak również wymiana po-
pękanych i odspojonych płytek greso-
wych na galeriach domu przy Grun-
waldzkiej 9a.

W grudniu szykuje się między innymi 
wymiana drugich drzwi wejściowych 
do budynków – Władysława jagieł-
ły 2 i 11. To w zasadzie pierwszy etap 
prac związanych ze zbliżającą się es-
tetyzacją parterów.

„osiedle „Chemik”
Malowanie klatek i remont chodnika 

– te dwa punkty planu remontowego 
osiedla „Chemik” są aktualnie „na ta-
pecie”. Od paru tygodni, nieprzerwanie 
trwają roboty związane z estetyzacją 
kolejnych klatek schodowych budynku 
przy ulicy Niepodległości 64-66. Do 
zrobienia w sumie jest dwanaście kla-
tek, kilka z nich już pachnie nowością. 
W pierwszej połowie grudnia dołączy 
do tego jeszcze jeden adres – alfonsa 
Zgrzebrznioka 38a. Tam również po-
malowana zostanie klatka schodowa.

W ostatnim tygodniu listopada rozpo-
czął się remont ostatniego w tej czę-
ści osiedla chodnika. Znajduje się on 
między budynkami Walerego Wró-
blewskiego 57 a 55. Jak rozejrzymy 
się tam wokoło, na przestrzeni ostat-
nich 2-3 lat wybrukowano praktycznie 
wszystkie trakty piesze. 

Już w poprzednim numerze „MS” in-
formowaliśmy o rozpoczętych pracach 
związanych z wymianą okien na ostat-
niej kondygnacji budynków przy ulicy 
alfonsa Zgrzebnioka 27-29, 31-33, 
35 i 39. Aktualnie zrealizowano poło-
wę zadania. Do końca grudnia nowe 
okna założone zostaną pod nr „33”, 
„35” i „39”.

Nieopodal, nieco niżej, doświetlo-
no parking przy ulicy Niepodległości 
57-59, poprzez ustawienie kolejnych 
lamp – punktów oświetleniowych. To 
był ważny problem do rozwiązania, za-
uważony i sygnalizowany przez kie-
rowców tam parkujących.

na „Chemiku” Trwa również wymiana 
przyłącza kanalizacji deszczowej przy 
ulicy alfonsa Zgrzebnioka 43.

W grudniu wykonany zostanie mię-
dzy innymi zakwalifikowany po prze-
glądzie do remontu pion gazowy w bu-
dynku przy ulicy Niepodległości 59C.

osiedle „Młodych”
Nadal sporo prac kontynuuje się 

w osiedlu „Młodych”, i to w różnym za-
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ciąg dalszy ze str. 21
kresie. Począwszy od remontu balko-
nów przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 6, przez parter budynku przy Placu 
józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 6b 
po malowanie klatek schodowych przy 
Placu j. Skrzeka i P. Wójcika 7a, b. 
Remonty będą więc niemal do ostat-
nich dni roku. W grudniu ekipa remon-
towa będzie odnawiała jeszcze mię-
dzy innymi parter przy Placu józefa 
Skrzeka i Pawła Wójcika 6a. Zapewne 
w dalszym ciągu, na kolejnych adresach 
przeprowadzane będą próby szczelno-
ści gazu i wentylacji w mieszkaniach – 
chodzi o budynki przy ZHP 1-6. W ostat-
nich tygodniach sprawdzono instalacje 
w mieszkaniach budynków tej ulicy, tyle 
że na numerach: 7, 9, 10, 11.

W grudniu również, dokończone zo-
staną roboty związane z wymianą wodo-
mierzy przy Placu j. Skrzeka i P. Wój-
cika 5a, b i 6a, b. „Piątka” jest już za-
łatwiona, „szóstka” ma się ku końcowi. 

osiedle im. juliana Tuwima
Mieszkańcy budynku przy ulicy le-

śnej 13 mają już odnowioną klatkę 
schodową. Pomalowano ściany, doko-
nano estetyzacji parteru poprzez wy-
łożenie płytek klinkierowych, przy win-
dzie, uporządkowano sieć teletech-
niczną. Jeszcze pod tym adresem, na 
początku bieżącego miesiąca wzno-
wione zostaną prace montażowe balu-
strad balkonowych.

W innej części osiedla, przy ulicy ks. 
jana Kapicy 5 zakończyła się wymia-
na pionu wodnego, kanalizacyjnego, 
a także na wniosek mieszkańców po-
ciągnięta została instalacja central-
nego ogrzewania do łazienek. Z kolei 
przy ulicy Hermana Wróbla 12-14 wy-
remontowano rampę przylegającą do 
lokalu użytkowego.

Trwają przygotowania do wymiany 
odprowadzenia wody burzowej w bu-
dynkach przy ulicy okrężnej 2 i 3. Te 

ważne roboty mają na celu udrożnie-
nie i zminimalizowanie występowania 
przecieków na instalacjach, a w kon-
sekwencji zalań mieszkań i klatek 
schodowych.

W pierwszej połowie grudnia roz-
pocznie się ostatni etap planu estety-
zacji klatek schodowych. W budynku 
przy ulicy Hermana Wróbla 6a, b, C, d 
wyremontowane zostaną partery.

Osiedle wzbogaciło się również 
o wyremontowane kolejne fragmenty 
chodnika. Nowy chodnik ułożono od 
strony balkonów budynku przy Herma-
na Wróbla 8.

Konserwatorzy ADM wykonali też 
i zamontowali nowe drzwi do węzła 
c.o. przy H. Wróbla 6b.

osiedle „Michałkowice”
Wszystkie prowadzone aktualnie 

w „Michałkowicach” roboty, toczą się 
wewnątrz budynków lub na wejściach 
do klatek. A jest tego niemało. Wystar-
czy wspomnieć o niedawno ukończo-
nych... I tak jednym tchem wyliczamy: 
wymianę okien w klatkach schodo-
wych bloków przy ulicy leona Krucz-
kowskiego 4, 6, 8, wyłożenie płyt-
kami klinkierowymi wejść do klatek – 
Stawowa 11 i 11a, wymianę – czę-
ściowo lub całej – kasety domofono-
wej w czterech klatkach przy Kościel-
nej 34 czy wreszcie estetyzację klatki 
schodowej przy ulicy Przyjaźni 8.

W ramach wspomnianej estetyzacji 
wejść do klatek schodowych przy ad-
resach: Stawowa 11 oraz 11a, obec-
nie trwa drugi etap realizacji zadania: 
wymiana kaset domofonowych. Za-
łożona jest już kaseta na „jedenast-
ce”, a na 11A ma się lada dzień tako-
wa pojawić.

Grudzień będzie stał pod znakiem 
malowania klatek schodowych bu-
dynku przy ulicy Kościelnej 36. 
W planach aż siedem klatek... Rzecz 
jasna w tym miesiącu nie da się 
wszystkiego wykonać, lecz stopnio-
wo, klatka za klatką będzie odna-
wiana i w styczniu, a może i w lu-
tym. Również w grudniu komplekso-
we roboty malarskie będą prowadzo-
ne w klatkach przy Wyzwolenia 10 
i 10a. Tu odnowione zostaną ponad-
to wejścia do budynku. Jak widać za-
dań do wykonania jest jeszcze spo-
ro. Warto jednak uzbroić się w cier-
pliwość i zobaczyć później efekty...

osiedle „Centrum”
Malują klatki schodowe i w osiedlu 

„Centrum”... Aktualnie ekipy malarskie 
„okupują” trzy takie klatki – przy ry-
szarda Gansińca 6 oraz jana Paw-
ła ii 18 (2 klatki). 

Jedno z ostatnich zadań przewidzia-
nych w tym roku, to estetyzacja wejść 
i parterów przy Powstańców 54a, b, C – 
rozpoczęło się już w listopadzie.

Wiadomości z osiedla uzupełnia-
my informacją o zakończeniu remon-
tu chodnika i schodów zewnętrznych 
obok PKO BP przy ulicy Komuny Pa-
ryskiej 4b, a także wykonanym no-
wym podjeździe dla wózków i rowe-
rów do budynku przy Komuny Pary-
skiej 3. Rafał Grzywocz

os. „bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „Węzłowiec”

Remonty 
2013

Powiedz kochany, tylko szczerze, ja-
kie dziewczyny bardziej ci się podoba-
ją: ładne czy inteligentne?

- Ani jedne, ani drugie, tylko ty mi się 
podobasz... 

Powiedz mi jak to jest? Kłócisz się 
nieustannie ze mną, a jednocześnie 
stale chwalisz teściową?

- Bo widzisz, ona zawsze była prze-
ciwna naszemu związkowi...

J K L

- I Pani to nazywa komfortowymi wa-
runkami?! - dziwi się mężczyzna, któ-
remu młoda dziewczyna pokazuje po-
kój do wynajęcia.

- Jestem ciekawy, jak u was wygląda 
pokój bez komfortu?

- Tak samo, tyle, że gościowi usługu-
je moja babcia...

J K L
- Jaki jest ten twój chłopak?
- Bardzo piękny! Ma śliczne, niebie-

skie oczy po matce i czerwone Ferra-
ri po ojcu.

J K L

Pewien Szkot kupił żonie złoty pier-
ścionek.

- Co tak szastasz pieniędzmi? - pyta 
mile zaskoczona żona.

- Gdy będziesz nosić pierścionek, 
przestaniesz kupować i gubić ręka-
wiczki!

J K L
Alojz, dej mi świynto przysiynga, że 

po mojij śmierci, jak się łożenisz, to 
twoja drugo baba nie bydzie nosiła mo-
jich szot - pado umierająca żona.

- Przysiyngom śwyncie, bo łona nie 
jest tako rubo i jest wyższo.
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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

Jesteśmy zapomniani
Witam serdecznie.

Mam pytanie. Chodzi o blok przy 
ulicy Wyzwolenia 10a. Miała tu być 
w trzecim kwartale malowana klatka 
schodowa a cały czas jest brudno. 
I kwestia druga dotycząca naszych 
balkonów. Naprawdę są w złym sta-
nie. Czy dopiero jak się zawalą to je 
wyremontujecie, bo bloki obok 6, 8 
są ładnie pomalowane, balkony wy-
remontowane, a my jesteśmy zapo-
mniani.

Dziękujemy i mam nadzieję, że coś 
napiszecie w tej sprawie.

Mieszkanka Wyzwolenia 10a
Dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Zapewniamy, że za-
równo Zarząd, a przede wszystkim 

rada osiedla „Michałkowice” i ad-
ministracja nie zapomnieli o Pani 
budynku i jego mieszkańcach. jest 
wręcz przeciwnie, gdyż odpowied-
ni zakres robót polegających m.in. 
na renowacji balkonów, malowaniu 
klatki schodowej ujęto w Planie re-
montów na 2014 r. gdzie prace te 
zaplanowano na ii i iii kwartał. Pro-
simy o zrozumienie, iż ze względu 
na ograniczoność środków finanso-
wych nie da się wykonać takich za-
dań we wszystkich budynkach jed-
nocześnie. Siłą rzeczy muszą one 
być rozłożone na kilka lat.

A o nas cicho
Witam.

Z końcem roku czas na podsumo-
wanie wykonanych remontów i pla-
nowanie nowych przewidzianych do 
realizacji w roku 2014 i w latach na-

stępnych. Co roku plany remontów są 
publikowane w gazetce SSM ale ja-
koś w tegorocznych wydaniach nie za-
uważyłem terminu docieplenia budyn-
ku przy ul. Grunwaldzkiej 3a-f.

Jest to praktycznie ostatni budynek 
na os. „Węzłowiec”, którego od cza-
su budowy nie dotknęła ręka budow-
lańca, by poprawić jego wygląd. Chy-
ba nie podjęto w Zarządzie SSM de-
cyzji, aby ten budynek stojący na po-
czątku osiedla pozostawić bez moder-
nizacji ścian zewnętrznych jako po-
mnik minionej epoki z odpadającymi 
fragmentami elewacji i resztkami pian-
ki uszczelniającej.

Pozdrawiam – Henryk Sikora.
Zarząd SSM: już 30 listopada 

2009 roku rada Nadzorcza Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej uchwaliła Plan robót docieple-
niowych i renowacji elewacji na lata 
2013-17. Z planu wynika, że renowa-
cję elewacji budynku położonego 
przy ul. Grunwaldzkiej 3a-f ujęto 
na 2016 rok – czytaj „MS” 12/2009 
str. 7-8. Plan ten ponadto w tym sa-
mym czasie został zamieszczony na 
stronie internetowej Siemianowic-

ciąg dalszy na str. 26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...
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Pawłowicz Rafał 

  

oferuje usługi : 

www.rafex-piaskowanie.pl

Piaskowanie stali, aluminium, drewna 
Piaskowanie elewacji, kamienia, betonu  
Szkiełkowanie aluminium 
Malowanie na mokro 
Malowanie hydrodynamicznie 
Malowanie proszkowo 

510 240 430, 508 929 488 
Siemianowice Śl., ul. Krupanka 83
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s-233/06-10
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kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
realizacja ujętych w nim zadań 

dla wszystkich osiedli wykonywana 
jest systematycznie i sukcesywnie. 
Prosimy zatem o cierpliwość.

Zapewniamy Pana, że po zakoń-
czeniu modernizacji elewacji do-
mów na tzw. ii etapie osiedla „Wę-
złowiec” odpowiednie prace przewi-
dziane do zrobienia w Pana budyn-
ku zostaną wykonane.

Okrężna 
– odpowiedź UM

Panie Redaktorze,
W nawiązaniu do wcześniejszej 

korespondencji dot. znaku na ulicy 
Okrężnej przesyłam stanowisko UM 
Siemianowice. Może warto zamieścić 
informację w gazetce dotyczącą prze-
pisów ruchu drogowego.

Pozdrawiam serdecznie.
Proszę o nieujawnianie  moich  

danych odobowych.
Odpowiedź na wniosek dotyczący 

ustawienia znaku B-35 na ul. Okręż-
nej. Treść dokumentu:

W odpowiedzi na Pana wniosek 
w sprawie ustawienia znaku B-35 
„Zakaz postoju” na ul. Okrężnej 
w Siemianowicach Śląskich informu-
jemy, że Komisja ds. Organizacji Ru-
chu na swoim posiedzeniu po prze-
analizowaniu powyższego wniosku 
zaopiniowała go negatywnie. 

Zgodnie z Kodeksem ruchu dro-
gowego art 46. zatrzymanie i po-
stój pojazdu są dozwolone tylko 
w miejscu i w warunkach, w któ-
rych jest on z dostatecznej odle-
głości widoczny dla innych kieru-
jących i nie powoduje zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go lub jego utrudnienia, a art. 47 
mówi, że postój pojazdu na chod-
niku jest dopuszczalny, jeżeli sze-
rokość chodnika pozostawione-

go dla pieszych jest taka, że nie 
utrudni im ruchu i jest nie mniej-
sza niż 1,5 m. 

W przypadku niewłaściwego parko-
wania samochodów prosimy zgłaszać 
ten fakt Straży Miejskiej bądź Policji, 
a instytucje te powinny podjąć działa-
nia dyscyplinujące kierowców.

Z poważaniem
dariusz bochenek

I Zastępca Prezydenta Miasta  
Siemianowice Śląskie

od redakcji: Na konto pocztowe 
„MS” wpłynął list Czytelnika odnoszą-

cy się do postawienia znaku „Zakaz 
postoju” przy ul. Okrężnej – pisali-
śmy o tym w „MS” 10/2013 str. 36, in-
terwencja: Parkują z lenistwa. Czytel-
nik przesyła nam odpowiedź z Urzę-
du Miasta otrzymaną po złożeniu in-
dywidualnego wniosku. Publikujemy 
ją zgodnie z jego sugestią o zamiesz-
czenie informacji o przepisach ruchu 
drogowego, gdyż w są one tam przy-
toczone.

Więcej światła – cd. 
Witam

Odpisuję w nawiązaniu do wcze-
śniejszego listu do SSM oraz do Pre-
zydenta miasta na temat oświetlenia 
naszego osiedla.

Poproszono mnie o sprecyzowanie, 
o jaki chodnik mi dokładnie chodzi. 
A wiec tłumaczę: chodnik, który bie-
gnie wokół całego budynku na ulicy 
Grunwaldzkiej 3. O ten teren chodzi 
mi najbardziej, choć moim skromnym 
zdaniem całe osiedle jest słabo oświe-
tlone i strach pokazać się na ulicy póź-
ną godziną, gdy na osiedlu nie ma ży-
wego ducha a wokół jest strasznie 
ciemno i głucho. Z wielką chęcią za-
prosiłabym kogoś z redakcji i z Urzę-
du Miasta na ostatni spacer z moim 
małym pieskiem by osoby te przeko-
nały się na własne oczy, o co dokład-
nie chodzi i żeby nie przerzucały na 
siebie winy, ale porostu wspólnie za-
reagowały. 

Z poważaniem
betina lewandowska

Zarząd SSM: administracja osie-
dla poinformowała nas, że wspólnie 

z Panią – na prośbę redakcji „MS” 
– dokonano wizji lokalnej terenu 
i po tych wyjaśnieniach jednoznacz-
nie możemy stwierdzić, iż oświetle-
nie, o którym Pani pisze jest w ge-
stii Spółdzielni. Podczas wspólnego 
z Panią oglądania terenu i umiesz-
czonych tam lamp ustalono, że 
w celu poprawy oświetlenia tego te-
renu adM dokona sukcesywnej wy-
miany opraw oświetleniowych na 
takie, które zapewnią lepsze niż do-
tąd doświetlenie chodnika.

Ławeczka – cd. 
Zarząd oraz Rada Nadzorcza
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej,
redakcja gazety „Moja Spółdzielnia”
Zgodnie z § 77 ust. 1 Statutu SSM 

zobowiązany jestem do terminowego 
opłacania opłat z tytułu m.in. użyt-
kowania lokalu. Na opłatę global-
ną składa się szereg pozycji kosz-
towych. Jesteśmy, jako członko-
wie Spółdzielni, obciążani również 
kosztami utrzymania sporej ilości 
pracowników Spółdzielni. I tego nie 
kwestionuję – na pracę tychże pra-
cowników jak na razie narzekać nie 
można. Kategorycznie jednakże pro-
testuję przeciwko nakładaniu na nas 
dodatkowych opłat pośrednich, zwią-
zanych z opłacaniem czynszu. Kilka 
lat wstecz podjęto decyzję o likwi-
dacji kas na rzecz Agencji PKO BP. 
I krok ten nie był oprotestowany, bo-
wiem uiszczanie opłat było bez pro-
wizji bankowej. Zapewniano nas wte-
dy, że nie będziemy ponosili bezpo-
średnio dodatkowych kosztów z tym 
związanych. Tymczasem SSM poin-
formowała poprzez gazetkę o wpro-
wadzeniu prowizji z 50% rabatem 
(w praktyce - 1,5 zł). Takie działanie 
spotyka się z mojej strony z brakiem 
akceptacji i protestem, jako człon-
ka Spółdzielni. Skoro opłacamy m. 
in. koszty eksploatacji, w tym utrzy-
mania etatowych pracowników Spół-
dzielni, to dlaczego mamy jeszcze 
wspierać finansowo Agencję PKO 
BP (bank). Dlaczego wyznaczony 
pracownik Spółdzielni w jej siedzi-
bie nie może przyjmować wpłat go-
tówkowych? Dlaczego, jako człon-
kowie Spółdzielni, zostaliśmy pozba-
wieni możliwości opłacenia czynszu 
gotówką bezpośrednio w Spółdziel-

ciąg dalszy na str. 28
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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

ni i przede wszystkim bez dodatko-
wych kosztów – prowizji. Takim dzia-
łaniem, moim zdaniem, Spółdzielnia 
narusza zbiorowe interesy nas lo-
katorów-konsumentów, w rozumieniu 
ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów. A więc sprawa kwalifikuje 
się do zgłoszenia do UOKiK.

Skoro koszty te, jak napisano, po-
nosiła SSM (de facto MY lokatorzy – 
przecież utrzymujemy w całości Spół-
dzielnię) w ramach prowadzonego 
konta bankowego w ww. banku – to 
obecnie po przerzuceniu części tych 
kosztów bezpośrednio na nas – pro-
szę o informację, jakie z tego tytu-
łu oszczędności Spółdzielnia uzyska-
ła, i przede wszystkim, jak my Spół-
dzielcy odczujemy te oszczędności 
w czynszu, w opłacie eksploatacyj-
nej. Tak powinien działać mechanizm, 
skoro obciąża się nas bezpośred-
nio opłatą za wpłaty na konto Spół-
dzielni, a jak rozumiem dotychczas 
koszty te ponosiliśmy również My, ty-
le że w czynszu (opłata eksploatacyj-
na) – to siłą rzeczy opłata eksploata-
cyjna winna teraz być niższa (pew-
no w skali minimalnie – ale zawsze). 
A przede wszystkim oczekuję natych-
miastowego przywrócenia dotychcza-
sowych zasad wnoszenia bezprowi-
zyjnie opłat (lub przywrócenia kasy) 
na rzecz Spółdzielni.

Ponadto, jako Członek SSM, proszę 
również o wyjaśnienie:

- na jakich warunkach finansowych 
bank obsługuje rachunek bankowy 
Spółdzielni?

- jakie koszty z tytułu obsługi wpłat 
czynszów dotąd ponosiliśmy jako 
Spółdzielnia, a jakie będą po przerzu-
ceniu częściowo bezpośrednio na nas 
prowizji,

- skoro bank obsługuje tak dużą in-
stytucję, jak SSM, gdzie wpłaty i ob-
roty są znaczące – czy Zarząd nego-
cjował z bankiem możliwość bezpro-
wizyjnego opłacania czynszu w związ-

ku z prowadzeniem konta bankowego 
Spółdzielni. Proszę o szczegóły usta-
leń, czy Zarząd dokonał rozeznania, 
jakie oferty na rynku w tym zakresie 
mają inne banki. Jeśli nie to dlacze-
go? Jeśli tak, proszę o szczegóły – ja-
kie to są/były oferty, jak na ich tle wy-
pada oferta Banku PKO BP?

- w jaki sposób i na jakich zasadach 
Zarząd dokonał ówcześnie wyboru 
Banku PKO BP do obsługi konta Spół-
dzielni, tym wyboru agencji PKO BP,

- jakie opłaty ponosi agencja PKO 
BP na rzecz Spółdzielni z tytułu pro-
wadzenia działalności w zasobach 
Spółdzielni – oraz jak te opłaty mają 
się do rynkowych cen za czynsz dla ta-
kich podmiotów, jak banki? Powszech-
nie wiadomym jest, iż czynsz za loka-
le dla takich instytucji jak banki są wie-
lokrotnie wyższe niż czynsze przy pro-
wadzeniu tzw. zwykłej działalności go-
spodarczej.

Czytelnik
Informacja dla Redakcji  
„Moja Spółdzielnia”:

Moje dane, w tym adres e-mail za-
strzegam do wyłącznej wiadomości 

Zarządu i Rady Nadzorczej SSM oraz 
Redakcji gazety „Moja Spółdzielnia”

Zarząd SSM: Z analizy sposo-
bu wnoszenia opłat czynszowych 
przez Członków SSM wynika, że 
ok. 50% dokonuje opłat za użytko-
wanie lokali (mieszkania, garażu) 
za pośrednictwem punktów ajen-
cji PKo bP. Koszty tych opłat do-
tychczas w całości ponosiła Spół-
dzielnia, w tym także ci jej członko-
wie, którzy dokonują opłat za po-
średnictwem stałego zlecenia ban-
kowego lub internetu. Mamy więc 
do czynienia z sytuacją, iż znaczna 
część Członków pokrywała w opła-
cie eksploatacyjnej prowizję ban-
kową osób wpłacających w agen-
cjach PKo bP. Roczne koszty z tego 

tytułu ponoszone przez SSM wynosiły 
ok. 200 tysięcy złotych. Dodać w tym 
miejscu też należy, a nie jest to bez 
znaczenia, że prowizje bankowe usta-
wicznie rosną.

W ramach poszukiwania oszczęd-
ności i w celu uniknięcia podniesie-
nia opłat czynszowych dla wszyst-
kich Członków zdecydowano 
o przeniesieniu części tych kosz-
tów na osoby wpłacające czynsz 
bezpośrednio w placówkach banku 
PKo bP.

Rozumiemy, że wprowadzenie czę-
ściowego partycypowania w koszcie 
prowizji, spowodowało dodatkowe ob-
ciążenie finansowe Członków, być 
może dla niektórych kwotą znaczą-
cą w budżecie domowym, niemniej 
z uwagi na poszukiwanie oszczędno-
ści decyzja ta wydaje się być niezbęd-
ną i racjonalnie zasadną.

bank PKo bP obsługuje finansowo 
Siemianowicką Spółdzielnię Miesz-
kaniową od momentu jej powstania, 
a więc już ponad 55 lat. obsługa ta 
prowadzona jest na zasadzie nego-
cjowanej umowy, której treść obję-
ta jest tajemnicą handlową. Umowa 
została zawarta po porównaniu ofert 
takich banków jak m.in. iNG bank 
Śląski, bank Pocztowy. Zapewniamy 
Pana, że warunki określone w umo-
wie są dla Spółdzielni, jej Członków, 
najkorzystniejsze.

W zasobach SSM na osiedlu „Wę-
złowiec” swoją siedzibę ma oddział 
banku PKO BP. Lokal ten użytkowa-
ny jest na zasadzie własnościowego 
prawa. Zgodnie z ustawą o spółdziel-
niach mieszkaniowych Spółdzielnia 
nie może na takim lokalu zarabiać, 
więc bank z tytułu korzystania z tych 
pomieszczeń wnosi opłaty pokrywają-
ce faktyczne koszty eksploatacji.

Pomieszczenia ajencji PKo bP 
w poszczególnych osiedlach są 
użytkowane na zasadzie umowy 
najmu i opłacane są przez osoby 
wynajmujące zgodnie ze stawkami 
określonymi w stosownej uchwale 
rady Nadzorczej SSM.

W celu uzyskania bardziej szcze-
gółowych informacji prosimy 
o kontakt osobisty z Główną Księ-
gową, która udzieli dodatkowych 
wyjaśnień.

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 26
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Ławeczka – cd. 
Witam

W odpowiedzi na list pani z półtora-
rocznym dzieckiem, zasiadającej oka-
zjonalnie na ławce informuję, że ma 
do dyspozycji szereg ławek na ogro-
dzonych placach zabaw dla dzieci 
oraz w parku (plac zabaw – 50 me-
trów od rzeczonej ławki, park, najlep-
sze miejsce pełne zieleni dla małych 
dzieci w przeciwieństwie do blokowi-
ska, 300). Fakt, że ona przesiaduje 
od czasu do czasu na ławce z dziec-
kiem w trakcie dnia nie zmienia tego, 
że pozostali ludzie i ich dzieci wysłu-
chują bluzgów po zapadnięciu zmierz-
chu, a także są narażani na niebez-
pieczne sytuacje, podczas gdy ona 
siedzi w bezpiecznym zaciszu swo-
jego mieszkania, pod oknami, któ-

rego nie ma ławki. Nie musi przeci-
skać się z dzieckiem przez pijaków 
blokujących schody. Nie jest narażo-
na na agresywne zaczepki, nie boi 
się, że ktoś zniszczy jej pozostawiony 
na chwilę wózek. Nie rozumiem, dla-
czego ta pani nie apeluje, aby podob-
ną ławeczkę nie zamontować pod jej 

oknem, nie będzie musiała się fatygo-
wać w inne rejony osiedla. Niech poda 
namiary Spółdzielni i zażąda przenie-
sienia tam ławki. Z całym dobrodziej-
stwem inwentarza. Zwłaszcza w nocy. 
Tak więc rzecz jest prosta: ktoś coś 
chce? Niech to sobie urządza na swo-
im terenie, a nie korzystając z czegoś 
wedle kaprysu, spycha problemy na 

innych. Czekam niecierpliwie na proś-
bę tej pani: Spółdzielnio, zamontuj mi 
pod oknem ławkę. 

Cieszę się jednak, że Spółdzielnia 
opublikowała to pismo. Jest to ja-
sny przekaz dla osób z jakiś wzglę-
dów rozważających kupno mieszkania 
z zasobów Spółdzielni lub myślących 
nad wyprowadzką: spokojni ludzie do 
lasu, bo muszą zrobić miejsce agreso-
rom i pijakom. Gratuluję reklamy. Pro-
szę się nie dziwić, że tak często pre-
zentujecie Państwo na łamach pisma 
tak wiele zniszczonego mienia. Proszę 
wyciągnąć wnioski, jakiej polityki Spół-
dzielni są to efekty. 

E - mail do wiadomości
Spółdzielni.

od redakcji: Pana polemiczną od-
powiedź przesłaną do ADM „Michał-
kowice” publikujemy i zamykamy za-
gadnienie ławki.

ciąg dalszy ze str. 28
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Znaczenie wyrazów:
PoZioMo: 3. Darowizna, spadek; 

8. Przytyk; 9. Śpiewane w czasie świąt 
Bożego Narodzenia; 10. Brynica w Sie-
mianowicach Śląskich; 11. Grzęzawi-
sko; 12. Choinkowe nitki; 13. Szklana 
tafla; 16. Przewozi auta; 19. Pniak po 
ścięciu drzewa; 22. Rzeźbiony medalion; 
23. Najjaśniejsza gwiazda w konstela-
cji Orła; 24. Wcale, w żaden sposób; 
25. Silny wiatr; 26. Świąteczna ozdoba; 
28. Lutowa solenizantka; 31. Ryba na 
Wigilię; 32. Pod rządami sołtysa; 33. Ka-
mień w pasemka; 36. Składnik ponczu; 
39. Figiel, psota; 42. Pierożki w wigilij-
nym barszczu; 43. Patrol rozpoznaw-
czy; 44. Rzymska muza; 47. Wojsko; 
50. Święcenia biskupie; 52. Wieczerza 
z opłatkiem; 53. Skóry na futro; 54. Ry-
ba arktyczna; 55. Zbigniew, Prezes Za-
rządu SSM, obchodzący jubileusz 45-le-
cia pracy w SSM; 59. Część twierdzenia; 
62. Tworzą usta; 65. Darte z gęsi; 66. Do 
wypicia lub przebiegnięcia; 67. Bruzda; 
68. Królestwo farmera; 69. Styl z lamu-
sa; 70. Skowronek borowy.

PioNoWo: 1. Piłka nożna; 2. Dzielni-
ca Siemianowic Śląskich; 3. Wąsy i bro-
da; 4. Tylna część tułowia; 5. Podziałka; 
6. Uchwyt u drzwi; 7. Luka; 14. Ruch no-
gi do tyłu; 15. Kulki na choince; 17. Od-
miana granitu; 18. Muza poezji miłosnej; 
19. Największa z antylop; 20. Pszcze-
la przeprowadzka; 21. Klamra łącząca 
mury; 26. Odłam religijny; 27. Ciastko 
z kremem; 29. Zimowe legowisko misia; 
30. Zdenerwowanie przed występem; 
34. Mała gęś; 35. Linki z haczykami 
do połowu łososi; 37. Umysł; 38. Sala 
szkolna; 40. Prośba o ciszę; 41. Hucz-
na zabawa; 42. Porażenie; 44. Kuje 
w pracy; 45. Sztukmistrz; 46. Atak z gó-
ry; 48. Upust w cenie; 49. Uchwyt ślu-
sarski; 50. Zimowa jazda; 51. Korowód 
sań; 56. Urząd emira; 57. Poddasze; 
58. Kombinezon ochronny; 60. Miłośnik 
piękna; 61. Daleko mu do zawodowca; 
63. Teren dzielnicowego.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 25 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 20. Xii. 2013 r. na adres 
SSM, ul. boh. Westerplatte 20 z do-

piskiem redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 12/2013.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 11/2013 z hasłem – Na jesieni 
świat się mieni, otrzymują: ewa Go-
ŁeK, zam. ul. Władysława Reymon-
ta 12; aleksandra jUrCZyK-WaŁĘ-
Sa, zam. ul. Powstańców 46A; bożena  

WilGa, zam. ul. Wojciecha Korfantego 1B.
Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-

my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagrodę głów-
ną – niespodziankę – ufundowała firma 
Sukces s.c., Siemianowice Śl., ul. Wa-
lerego Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest SSM.
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Tak, jak lubisz, 
święta będą wesołe 
i gwarne. Dom pełen 
gości. Wśród nich lu-

dzie, z którymi dawno się nie widzia-
łeś. Zaimponujesz biesiadnikom, jeśli 
własnoręcznie przyrządzisz jakąś po-
trawę. Unikaj rozmów o polityce.

Święta, co najbar-
dziej Ci odpowiada, 
upłyną raczej w gro-
nie najbliższej rodzi-

ny. Być może będą połączone z jakąś 
uroczystością rodzinną. Ucieszy Cię 
też książka, jaką otrzymasz w prezen-
cie, bo bardzo chciałeś ją mieć.

Święta będą mi-
łe i dostatnie, ale dni 
przedświąteczne na-
stręczą Ci kłopotów. 

Może zdarzy się jakaś niedyspozycja 
w rodzinie, a może będziesz mieć du-
żo pracy. Jednak Twojej pomocy przy 
organizacji świąt oczekują też domow-
nicy. Nie zapomnij o prezentach.

Wybierz starannie 
prezenty świąteczne, 
którymi masz zamiar 
obdarować swoich 

najbliższych. Nie będzie to specjalnie 
trudne, znasz ich bowiem i wiesz, co 
kogo ucieszy. Tobie sprawi miłą nie-
spodziankę ktoś, po kim się tego nie 
spodziewałeś.

Jeśli jesteś Lwem 
płci żeńskiej, koniecz-
nie spraw sobie przed 
świętami coś nowego. 

Będzie miło zaskoczyć obecnych no-
wą, piękną sukienką. Ty możesz spo-
dziewać się prezentu w postaci biżute-
rii. Być może najbliższa osoba kupi Ci 
wymarzony pierścionek.

Chociaż masz na 
to wielką ochotę, nie 
eksperymentuj zbyt-
nio przed świętami 

w kuchni. Rozsądniej będzie przyrzą-
dzić tradycyjne dania, wypróbowane, 
które zawsze Ci się udawały, a będziesz 
mieć czas na dekoracje świąteczne.

Święta upłyną Ci 
miło i wesoło, ale tra-
dycyjnie. Może od-
wiedzi Cię ktoś, ko-

go dawno nie było w domu. Nie zapo-
mnij o wysłaniu życzeń świątecznych 
do bliskich i serdecznych znajomych, 
a po świętach odpocznij. 

Nie zapomnij, że ktoś 
samotny z Twoich bli-
skich bardzo liczy na 
to, że zaprosisz go do 
siebie na święta. By-

łoby wielkim błędem, gdybyś tego nie 
zrobił, tym bardziej, że osoba ta może 
Ci się bardzo przydać w przyszłości.

W Boże Narodze-
nie będziesz w do-
mu z najbliższymi. 
Ponieważ będziesz 

mieć dużo wolnego czasu, poświęcisz 
go na przygotowanie uroczych świąt, 
ale i zapewne w dużej mierze na plany 
związane z wymarzonym wyjazdem. 

Tak, jak lubisz na 
święta wyjedziesz 
zapewne z rodziną 
do jakiejś miejscowo-

ści wypoczynkowej, oszczędzając so-
bie w ten sposób trudów przygotowań 
świątecznych. Ale na święta ubierzesz 
choinkę, by pamiętać o tradycji. 

Twoje dzieci bar-
dzo ucieszą się z pre-
zentów, jakie dla nich 
przygotowałeś. Nie 

zapomnij jednak o żonie, czy mężu, 
którym po trudach przygotowań świą-
tecznych, należy się coś miłego i nie-
spodzianego. 

Niestety, nie całe 
święta będziesz mógł 
poświęcić na wypo-
czynek, będziesz bo-

wiem musiał trochę popracować. Ale 
atmosfera świąteczna, ozdoby i boga-
to ubrana choinka, umili Ci czas pracy 
i przyspieszy jej skończenie.

Jakie będą 
święta?

Karp
jest niekwestionowanym królem wi-

gilijnej kolacji. Mimo że sposobów jego 
przyrządzania są dziesiątki w wigilię jemy 
go głównie smażonego. My proponuje-

my dwa inne przepisy, a dla urozmaice-
nia menu przepis na pieczonego łososia.

Karp na niebiesko – 1 kg kar-
pia, 25 dag włoszczyzny, 0,25 l octu, 
rzeżucha, Karpia oczyścić, usunąć 
wnętrzności, umyć, pokrajać w dzwon-
ka. Pokrajaną włoszczyznę włożyć do 
rondla, posolić, zalać wrzącą wodą 
i ugotować. Gdy warzywa są już mięk-
kie, wlać ocet i do wrzącego wywaru 
kłaść dzwonka karpia. Gotować na sła-
bym ogniu. Rybę wyłożyć na półmisek 
posypać posiekaną rzeżuchą.

Łosoś pieczony – 4 dzwonka suro-
wego łososia, 6 dag masła, 5 łyżek oli-
wy, 2 łyżki soku z cytryny, 1 pęczek ko-
perku, 1 łyżka suszonej bazylii, 1 łyżka 
suszonego oregano, sól, biały pieprz. 
Dzwonka łososia oczyścić z łusek, opłu-
kać pod bieżącą wodą, osuszyć skro-
pić sokiem z cytryny, posypać solą oraz 
pieprzem. Koperek opłukać, osuszyć 
posiekać (kilka gałązek zostawić do 
przybrania). Rybę posypać koperkiem 
i ziołami, polać oliwą, przykryć wstawić 
do lodówki na 2 godziny (w tym czasie 
kilka razy ją obrócić). Następnie osą-
czyć z marynaty, przełożyć do naczynia 
żaroodpornego i wstawić do piekarnika 
nagrzanego do temperatury 190°C. Piec 
z każdej strony 6 – 8 minut. Obłożyć ka-
wałkami masła i przybrać koperkiem.

Karp z pieczarkami – Karp ok. 2 kg, 
łyżka soku z cytryny, 50 g mąki, 30 g sło-
niny, 20 g cebuli, 10 dag pieczarek, łyż-
ka posiekanej natki, 2 łyżki białego, wy-
trawnego wina, 1/4 l bulionu z kostki, bia-
ły pieprz, sól, łyżka mąki, 2 łyżki śmie-
tany, 50 g masła do smażenia. Karpia 
oczyścić, wypatroszyć, umyć. Odkroić 
głowę i ogon. Pokroić na dzwonka. Każ-
dy posolić i obtoczyć w mące. Kawałki 
ryby usmażyć na maśle z jednej strony. 
Następnie przewrócić je na drugą stro-
nę i wstawić do piekarnika nagrzanego 
do temp. 150°C. Piec 10-15 minut. Słoni-
nę i obraną cebulę pokroić w kostkę. Pie-
czarki oczyścić. Wyjąć rybę, przełożyć ją 
na nagrzany półmisek, przykryć. W so-
sie pozostałym po pieczeniu ryby pod-
smażyć słoninę i cebulę. Dodać posieka-
ną natkę i pieczarki. Zalać białym winem, 
dodać bulion i chwilę pogotować. Przy-
prawić sokiem z cytryny, pieprzem oraz 
dusić ok. 5 minut. Sos zagęścić mąką. 
Zagotować. Na końcu dodać śmietanę.

MOJA KUCHNIA
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Zwyczaje wigilijne  
– znane, mniej znane, zapomniane

Zastanówmy się, jak wyglądałyby Święta bożego Narodzenia bez wigilijnych zwyczajów – bez karpia na stole, 
 opłatka i życzeń, kolorowej choinki i innych znakomicie nam znanych, tak oczywistych? bez tych wszystkich 

zakorzenionych głęboko w naszej kulturze symboli, jakie tworzą klimat wyjątkowości każdych Świąt... Trudno so-
bie to jakoś wyobrazić. Wydaje się, że będą one wieczne, lecz nie pielęgnowane mogą się po drodze, w przyszło-
ści, gdzieś po prostu zatracić. Tego byśmy nie chcieli.

W różnych regionach naszego kra-
ju, na przełomie dziesięcioleci kulty-
wowano szereg zwyczajów związa-
nych ze Świętami Bożego Narodzenia, 
które z punktu widzenia dzisiejszego, 
przeciętnego człowieka mogą się wy-
dawać nawet dziwne, ale tak było. Dla 
naszych ojców, dziadków często były 
one tak oczywiste, jak dla nas stroje-
nie choinki w bombki, łańcuchy i migo-
czące na dziesięć sposobów lampki. 
Niekiedy obyczaj taki kultywowany był 
wyłącznie w danym regionie – na Gór-
nym Śląsku, Mazurach, w kieleckiem, 
na kresach – czasem przez jedną tyl-
ko społeczność, gminę, wieś.

Z czasem... szybka urbanizacja, 
zmiany w gospodarowaniu na roli, 
uprzemysłowienie, migracje ludności, 
unifikacja czy wreszcie rosnące tem-
po życia spowodowały, że część tych 
zwyczajów zaniknęło. Być może za-
chowały się jeszcze (na pewno!) w pa-
mięci starszych mieszkańców, jednak 
są już bardzo rzadko praktykowane. 
Wiele się zmieniło. Dzisiaj coraz czę-
ściej Wigilia nierzadko sprowadza się 
do pospiesznej uczty i wyczekiwania 
prezentów. Zatraca się gdzieś ta ma-
gia Świąt. Magia, którą budują właśnie 
zwyczaje zakorzenione w naszej kul-
turze, podtrzymywane przez daną ro-
dzinę. 

Czy pamiętamy, że Wieczerza po-
winna składać się wyłącznie z potraw 
przyrządzanych z wszystkiego, co 
w polu, lesie, ogrodzie, sadzie i wo-
dzie? Czy podajemy potrawy wigilijne 
w jednej misce dla wszystkich obec-
nych na znak zgody więzi między do-

mownikami? Kładziemy sianko pod 
obrus? Jeżeli tak, to bardzo dobrze.

Jakie zwyczaje wigilijne kultywowa-
no lub kultywuje się jeszcze, poza tymi 
najpowszechniejszymi?

- Nie należało wstawać od stołu 
dopóki wszyscy nie skończyli jedze-
nia, aby nie gubiły się kury.

- By zapewnić sobie zdrowie i dosta-
tek jadła w nadchodzącym roku aż do 
zakończenia wieczerzy nie wolno było 
kłaść łyżek na stole.

- Pod stół kładziono coś żelazne-
go, aby potrzymać na nich nogi – 
będą wtedy zdrowe i silne.

- Obserwowano pogodę w ciągu 12 
dni po wigilii, przewidując, jaka bę-
dzie w kolejnych miesiącach roku, bo 
miało to istotne znaczenie dla prze-
biegu prac rolniczych i także dla efek-
tu tych prac.

- Każdej potrawy wigilijnej nale-
żało przynajmniej spróbować, by 
zapewnić sobie obfitość jedzenia 
w nadchodzącym roku i aby sko-
rzystać ze wszystkich przyjemności 
i radości, jakie rok ten może ze so-
bą przynieść.

- Aby ustrzec się pożarów, w Wigi-
lię nie wolno było wchodzić do chlewa, 
stajni ze światłem. Dlatego starano się 

nakarmić i napoić bydło przed zapad-
nięciem mroku.

- Zwyczaj obmywania się w rzece 
czy potoku w noc wigilijną. Wierzo-
no, że to uchroni człowieka przed 
chorobą, nieszczęściem, złą dolą.

- Nogi stołu, na którym wyłożone by-
ły potrawy wigilijne opasano łańcu-
chem, często pod stół kładziono sie-
kierę, żelazne części pługa itd. – mia-
ło to zapewnić bezpieczeństwo zagro-
dzie i dobytkowi w nadchodzącym ro-
ku, a ludziom i bydłu siłę.

- Łańcuch symbolizował zgodę 
w domu, umieszczano go po to, aby 
dostatek i chleb trzymały się domu 
tak jak łańcuch stołu, a owce i bydło 
na halach pasły się razem i nie roz-
biegały po pastwisku.

- Kiedy będziemy zasiadać do stołu, 
dmuchnijmy na krzesło, aby broń Bo-
że, nie przysiąść ducha przodków, któ-
ry przybył do nas w goście.

- Zasiadać do wieczerzy powinna 
parzysta ilość osób, a spożywać ją 
należy w ciszy.

- Podczas Wigilii zwaśnieni z sobą go-
dzą się, a znakiem chęci do zgody jest 
to, że jeden z nich pośle do drugiego ko-
goś z prośbą o przybycie na wieczerzę.

ciąg dalszy na str. 34
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- Wigilia jest dla wielu osób chwilą 
podejmowania szlachetnych posta-
nowień – rzucenia palenia papiero-
sów, niepicia alkoholu.

- Po wieczerzy każdy dbał 
o swój dobytek. Gospodarz 
dzielił się opłatkiem z bydłem 
w oborze, aby je pobłogosła-
wić.

- W Wigilię przygotowuje 
się placek dla krów. W nim 
muszą być wszystkie zbo-
ża z pola gospodarza. bro-
ni krowy od czarownic. Mą-
kę miele się w żarnach na 
opak, zaś sam placek za-
krapia się święconą wodą.

- Mniej więcej na wysokość 
głowy domowników wbija-
no w ścianę gwoździa po to, 
by wszystkich mieszkańców 
uchronić przez cały rok od 
bólu zębów.

- Przestrzeganie punktu-
alności było w tym dniu aż 
przesadne.

- Dziewczęta starały się 
w wigilię uprząść chociaż ka-
wałek nitki, żeby mieć w przy-
szłości pracowitego męża.

- Miejsce za stołem zajmo-
wano według starszeństwa.

- W Wigilię Bożego Naro-
dzenia dobrze jest, po skoń-
czonej wieczerzy, wyjść 
z chałupy i liczyć gwiazdy na 
niebie, bo im więcej się ich 
porachuje, tym kury będą le-
piej nieść.

- W Wigilię przed świtaniem, mat-
ki wiążą dzieciom w serwety stru-
celki, pierniki, jabłka, orzechy, ele-
mentarz, różne zabawki i potężną 
rózgę, którą im śpiącym ostrożnie 
pod poduszki podkładają, a z rana 
się zapytują: co im dzieciątko je-
zus przyniosło. 

- Zanim wszyscy poczęstują się 
opłatkiem, następuje wspólna, głośna 
modlitwa – „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś 
Mario”, „Wierzę w Boga Ojca” i na ko-

niec „Pod Twoją Obronę”, którą pro-
wadzi Dziadek przy zapalonej jednej 
świeczce. Dopiero po tej uroczystej 
chwili dzielimy się opłatkiem i składa-
my życzenia, począwszy od najstar-
szej osoby. Przyjęło się, że zawsze od-
bywa się to na stojąco.

- Na Śląsku i Mazurach wierzono, 
że odrobina opłatka wigilijnego, no-
szonego w kolbie strzelby, zapew-
nia myśliwemu trafienie do celu.

- Do dzisiaj w wielu domach wypatru-
je się Pierwszej Gwiazdki.

- Nie zapomnijmy przykryć sto-
łu śnieżnobiałym obrusem i posta-
wić na nim świece. Świece uchronią 
nas przed nieszczęściem, biel spra-
wi, że zagoszczą w nas dobre myśli 
i uczucia.

- Ubranie odwiedzającego (w Wigi-
lię) winno być w dobrym stanie, bez 

widocznych dziur. W przeciwnym ra-
zie cały rok będzie dziurawy, to zna-
czy pełen niepowodzeń itd.

- Wszystkie potrawy wiecze-
rzy musiały znaleźć się 
na stole od razu. Gospo-
dyni nie mogła wstawać 
i dokładać kolejnych. ist-
niało bowiem przekona-
nie, że jeśli gospodyni 
będzie w czasie kolacji 
odchodziła od stołu, to 
przez następny rok kury 
nie będą chciały wysia-
dywać jajek.

- Przystrajano ramy obra-
zów sztucznymi kwiatami, 
które przybierały kształt gir-
land. Najczęściej ustrajano ni-
mi obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej.

- Wszyscy domownicy 
(oprócz chorych) musieli 
iść na Pasterkę.

- Gospodynie dają kawałek 
czosnku psu do pyska, aby 
cały rok dobrze szczekał.

- Gąsiorowi dawano wód-
kę z pieprzem, by był krzy-
kliwy.

- Dawniej zarówno przed 
wieczerzą wigilijną, jak i po 
niej, aż do północy młodzież 
na Śląsku strzelała ze strzelb.

- lud śląski przestrze-
gał, aby podczas wiecze-
rzy w izbie nie było ani ko-
ta, ani psa. rodzinie dawa-
ło to zapewnienie zgody na 

cały rok.
- Przez całą noc wigilijną świeca ma 

się świecić w chacie, wszystkie zamki 
muszą być pootwierane. Lud bowiem 
mniema, że żaden złodziej tej nocy nie 
idzie kraść, gdyż nie śmie, czyli nie ma 
siły. Gdyby zamki były zamknięte, to 
przed złodziejem same się otwierają.

- Przed Pasterką nie udajemy się 
na spoczynek, aby nie drzemać 
przez cały rok przy każdej robocie.

opłatek w polskiej tradycji
Są w Polsce zwyczaje świąteczne, 

które wydawać by się mogło są od wie-
ków kultywowane, jednak wcale ich tra-
dycja nie sięga tak daleko, jak się wy-
daje. Jednym z nich jest zwyczaj dzie-
lenie się opłatkiem podczas wieczerzy. 
Czy było tak od samego początku?

Początków tradycji łamania się opłat-
kiem należy szukać już w pierwszych 

Zwyczaje wigilijne 

Przy wigilijnym stole 
Przy wigilijnym stole 
Łamiąc opłatek święty, 
Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty;
 
Że, jako mówi wam wszystkim 
Dawne, odwieczne orędzie, 
Z pierwszą na niebie gwiazdą 
Bóg w waszym domu zasiędzie.
 
Sercem go przyjąć gorącym, 
Na ścieżaj otworzyć wrota  
Oto, co czynić wam każe 
Miłość, największa cnota.
 
A twórczych pozbawił się ogni, 
Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze, 
Kto z bratem żyje w niezgodzie, 
Depcąc orędzie najświętsze.
 
Wzajemne przebaczyć winy, 
Koniec położyć usterce, 
A z walki wyjdzie zwycięsko 
Walczące narodu serce.

Jan Kasprowicz
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– znane, mniej znane, zapomniane
wiekach chrześcijaństwa. Nie miała 
ona jednakże wówczas związku ze 
Świętami Bożego Narodzenia. Był to 
symbol komunii duchowej członków 
wspólnoty. Wierni przynosili do 
świątyni chleby i przed mszą kła-
dli je na ołtarzu. Część z nich, 
już podczas mszy świętej biskup 
przemieniał w Ciało Pańskie, zaś 
resztę błogosławił po nabożeń-
stwie. Wówczas chleb błogosła-
wiony spożywali ci wierni, którzy 
nie przystąpili do komunii świętej 
lub nie mogli pojawić się na mszy 
świętej. Z czasem przynoszony 
już na wigilijną mszę chleb bło-
gosławiono i dzielono się nim na 
miejscu lub zanoszono chorym 
i potrzebującym.

Opłatek jako cienki prosto-
kąt przaśnego chleba znany był 
w Polsce w XV wieku. Pierwotnie 
ich wypiekaniem trudnili się za-
konnicy, ale z biegiem lat i w go-
spodarstwach kościelnych podję-
to się tej czynności. Jednak sam 
zwyczaj dzielenia się opłatkiem 
przyjął się w Polsce właściwie do-
piero w XVIII wieku i od razu był 
włączony w tradycję bożonaro-
dzeniową. Niegdyś łamanie opłat-
kiem inicjował ojciec, matka lub osoba 
najstarsza w rodzinie. Przy dzieleniu 
się opłatkiem należało swoich rodzi-
ców i dziadków ucałować w rękę. Sa-

mo przełamanie się opłatkiem symbo-
lizuje gest pojednania, miłości i przy-
jaźni, a jego spożycie ma zapewnić 
nam pomyślność.

Nazwa „opłatek” wywodzi się od 
słowa „oblatum”. Ma formę pół-
przeźroczystego płatka upieczone-
go z mąki pszennej i wody. Z jed-

nej strony jest gładki, z drugiej – 
przedstawione są sceny z życia Je-
zusa Chrystusa, najczęściej związa-
ne z jego narodzeniem. Z wypieków 

najpiękniejszych opłatków sły-
nęli Benedyktyni.

W naszym kraju przyjęło się 
dzielenie przy stole wigilijnym bia-
łym opłatkiem. Kolorowe opłatki – 
bo takowe również w naszej tra-
dycji spotykamy – przeznaczo-
ne były dla zwierząt hodowanych 
w danym gospodarstwie. Na znak 
jedności zielone opłatki, barwio-
ne żytem dodawano do karmy dla 
bydła. Żółte podawano krowom, 
by dawały dobre mleko. Konie 
dostawały czerwone opłatki, by 
uchronić je przed zołzami i rzuca-
niem uroku.

Do dziś wierzy się, że opła-
tek w domu przynosi pokój i bło-
gosławieństwo Boże. Nierzadko 
przechowuje się opłatek pozosta-
wiony po wieczerzy wigilijnej aż 
do następnej Wigilii po to, by niósł 
szczęście przez cały rok.

Przykłady zwyczajów zaczerpnięto 

z książki „Wigilie niewoli i wolności” Ja-

na Chmielewskiego, wydanej w 2009 

roku. O opłatku posiłkowano się infor-

macjami z publikacji „Tradycje wigilijne” Re-

naty Wróbel i Magdaleny Grzegorczyk, jaka 

ukazała się w 2003 roku.

Rafał Grzywocz
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