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Szanuj drzwi
Listopad pełen…

Dziki jak blisko… 
Wielki Konkurs SSM

Wielu świątecznych radości i serdeczności 
Niezapomnianych chwil przy kolorowej choince,
Zdrowia, miłości, spokoju oraz pogody ducha
i samych pomyślnych dni w Nowym Roku!

życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd,  
Rady Osiedla SSM

oraz  Redakcja „MS”

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

Nowemu Prezydentowi Siemianowic 
Śląskich panu Rafałowi Piechowi, 
gratulujemy wyboru na zaszczytną, 
ale i odpowiedzialną funkcję. Deklaru-
jemy wolę pełnej współpracy i współ-
działania nie tylko na rzecz zamiesz-
kałych w zasobach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wyrażamy przekonanie, że przełoży 
się ona na wymierne efekty ku zado-
woleniu mieszkańców i z pożytkiem 
dla miasta.
Gratulacje składamy również wszyst-
kim wybranym radnym.

Rada Nadzorcza, Zarząd 
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej
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Popękane lub powybijane szyby 
w drzwiach, często wyrwane ca-

łe skrzydła...
Takie dewastacje na zimę jak zna-

lazł. Ciepło ma którędy uciekać. Prze-
budzenie przyjdzie, gdy ciepło będzie 
rozliczane. Wtedy wrzask: co tak du-
żo, bo kto tam będzie pamiętał, że ileś 
energii sobie popłynęło do atmosfery.

Jeżeli ktoś jeszcze nie zauwa-
żył, to pragniemy przypomnieć, że 
dość dawno rozpoczął się już se-

zon grzewczy. Każda wybita szyba 
w drzwiach, zniszczona klamka, sa-
mozamykacz i każde w jakikolwiek 
sposób uszkodzone drzwi lub okno 
w klatce schodowej, to niekontrolo-
wany dopływ zimnego powietrza, 
a mrozy już mamy. Łatwo się domy-
śleć, że tym samym ciepło kupowane 
 ciąg dalszy na str. 4

Uciekające ciepło

Szanuj drzwi
i nie tylko
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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.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Maria Jurczyk, Tadeusz Dudek*
zapraszają wszystkich Mieszkańców
5. 01. 2015 r. od 16.30 do 17.30

NA SWÓJ DYŻUR
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00

Z kolei 2. lutego 2015 r.dyżurować będą: Danuta Kwiatkowska i Andrzej Waldera*

*skład 
osobowy 
dyżurujących 
może ulec 
zmianie

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że

18 grudnia 2014 r.
- o 1100 organizuje przetarg ograniczony, dotyczący członków 

oczekujących zarejestrowanych w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- o 1130 przetarg nieograniczony, 

którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu 
mieszkalnego przy:

- ul. Hermana Wróbla 3A/18 – o pow. 31,03 m2 cena wywoławcza 
67.405,00 zł 7 kondygnacja, 2 pokoje + kuchnia, bez balkonu (cena 
wywoławcza stanowi 85% wartości rynkowej)

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71A/9 – o pow. 51,05 m2 cena 
wywoławcza 104.890,00 zł 4 kondygnacja, 2 pokoje + kuchnia (cena 
wywoławcza stanowi 85% wartości rynkowej)

- ul. Jana Pawła II 17/12 – o pow. 33,20 m2 cena wywoławcza 63.300,00 zł 
3 piętro, 1 pokój + kuchnia, bez balkonu

- ul. Wyzwolenia 6A/24 – o pow. 60,01 m2 cena wywoławcza 132.300,00 zł  
8 piętro, 3 pokoje + kuchnia

- ul. Walerego Wróblewskiego 71/79 – o pow. 38,00 m2  

cena wywoławcza 91,700,00 zł 5 piętro, 2 pokoje + kuchnia

Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać  
od 28. 11. do 17. 12. 2014 roku

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją osiedla „Tuwima” 
pod numerem tel. 32-228-45-47 (dot. mieszkania przy ul. Wróbla 3A/18), 
administracją osiedla „Bańgów” pod numerem tel. 32-228-13-01 (dot. mieszkania 
przy ul. Skłodowskiej-Curie 71A/9), administracją osiedla „Centrum” pod numerem 
tel. 32-228-17-39 (dot. mieszkania przy ul. Jana Pawła II 17/12), administracją 
osiedla „Michałkowice” (dot. mieszkania przy Wyzwolenia 6A/24) pod numerem 
tel. 32-228-57-38 oraz administracją osiedla „Chemik” pod numerem tel. 32-228-
57-78 (dot. mieszkania przy ul. W. Wróblewskiego 71/79).
Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana jest 
w pokoju nr 23 w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
do 18. 12. 2014 roku, do godz. 1030, bądź też wcześniej na konto SSM 

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.
Ponadto, prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami 
obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie internetowej

www.ssm.siemianowice.com.
- wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.
Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu 
mieszkalnego zobowiązane są do posiadania  notarialnego pełnomocnictwa. 
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje 
na wskazany nr konta bankowego. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do 
odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Ślubowanie radnego
Wierny Konstytucji i prawu Rze-

czypospolitej Polskiej, ślubuję uro-
czyście obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców.

przez nas i za nasze pieniądze, a na-
stępnie rozliczane jako zużyte w czę-
ściach wspólnych ucieka, bo ma któ-
rędy. Wychładzają się też ściany itd. 
itp. czego konsekwencją wzrost zuży-

cia w mieszkaniach. To wszystko plus 
parę innych „drobiazgów” składają-
cych się na zapotrzebowanie na cie-
pło dla danego budynku powoduje, że 
pobieramy energii cieplnej coraz wię-
cej, a jak rośnie zużycie to rośnie wy-
datek na zakup. Pomyślmy o tym już 
teraz, bo gdy przyjdzie płacić to może-
my tylko pozgrzytać zębami i udać się 
do przysłowiowej kasy. 

Oprócz takich zniszczeń mamy te 
„normalne”. Też ich nie brakuje.

Tu z kolei pojawiła się nowa jako-
ściowo odmiana.

Jest nią niszczenie zamków
w zamykanych śmietnikach.

Nie tak dawno generalnie domagali-
śmy się, by śmietniki były zamykane, tak 
by ukrócić możliwość wrzucania do nich 
śmieci przez niezamieszkałych w zaso-
bach SSM. To staje się faktem. Coraz 
więcej stanowisk śmietnikowych zyskuje 
nowe oblicze i estetyczny wygląd. Jed-
nocześnie zakładane są zamki: I co? 
Jak w jednej z bankowych reklam i... 
za jakiś czas zakładane są nowe zam-
ki. Różnica w tym: I co? polega na tym, 
że wg reklamy to korzystna oferta, zaś 
w naszym przypadku konieczność po-
niesienia dodatkowych kosztów.

Psioczymy, narzekamy, złościmy się 
i pytamy, na co idą pieniądze z opłat… 
ano, częściowo, i to zbędnie, na usu-
wanie skutków dewastacji, a często 
i na zapłatę za ciepło uciekające do 
atmosfery.

A na osiedlach:
„Bańgów”

- Władysława Reymonta 24 – wybito 
szybę w drugich drzwiach wejścio-
wych do klatki schodowej.

„Centrum”
- Piaskowa 8 – zdewastowano mur 

odgradzający stanowisko kontene-
rowe,

- Powstańców – zniszczono niektóre 
elementy urządzeń zabawowych na 
placu zabaw.

„Tuwima”
- Leśna 15 – stłuczono szybę 

w drzwiach wejściowych do budynku.
- Hermana Wróbla 1-2-3, 4-5 – zde-

wastowano zamki w furtkach do no-
wowybudowanych stanowisk konte-
nerowych,

„Michałkowice”
- Wyzwolenia 10 – uszkodzono ławkę 

przed budynkiem.  Piotr Sowisło

Piech prezydentem, przetasowania w RM
16 listopada wybieraliśmy Pre-

zydenta Miasta i Radę Mia-
sta Siemianowice Śląskie oraz rad-
nych do Sejmiku Województwa Ślą-
skiego na kadencję 2014 – 2018.

W pierwszej turze o urząd Prezyden-
ta Miasta ubiegało się ośmiu kandyda-
tów: Tomasz Blacha (Komitet Wybor-
czy Wyborców Manifest Siemianowicki 
i Tomasz Blacha), Adam Cebula (Ko-
alicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Le-
wicy Demokratycznej Lewica Razem), 
Katarzyna Cichos (Komitet Wybor-
czy Wyborców Siemianowicka Inicja-
tywa Mieszkańców i Autonomiści Ślą-
scy), Jacek Guzy (Komitet Wyborczy 
Wyborców Jacek Guzy i Forum Sa-
morządowe), Michał Labryga (Komi-
tet Wyborczy Nowa Prawica – Janusz 
Korwin-Mikke), Łukasz Marcinkiewicz 
(Komitet Wyborczy Wyborców Czas na 
Nas), Rafał Piech (KWW Rafał Piech 
Stowarzyszenie Mieszkańców Siemia-
nowic), Anna Zasada-Chorab (Komitet 
Wyborczy Platforma Obywatelska RP).

Najwięcej głosów wyborców uzyska-
li Jacek Guzy – 6.125 (27%) oraz Ra-
fał Piech – 5.889 (26%) i tym samym 
weszli do II tury. Minimalna przewaga 
Jacka Guzego będącego prezydentem 
Siemianowic Śl. przez dwie ostatnie 
kadencje była sporym zaskoczeniem 
dla wielu i zapowiedzią, iż wszystko 
może się przydarzyć.

Wybraliśmy natomiast nową Radę 
Miasta Siemianowice Śląskie. Spo-
śród 332 kandydatów zgłoszonych 
przez 10 komitetów wyborczych man-

daty uzyskały 23 osoby. Mandaty rad-
nych zdobyli kandydaci z sześciu wy-
borczych ugrupowań. Wykaz radnych 
publikujemy w tekście.

Rafał Piech – Prezydentem
Siemianowic Śląskich

30 listopada w drugiej turze wyborów 
siemianowiczanie zdecydowali osta-
tecznie, iż nowym Prezydentem Mia-
sta na najbliższe cztery lata będzie 
Rafał Piecha. Otrzymał on 13.148 gło-
sów, co stanowi 65,47% wszystkich 
oddanych głosów. Na Jacka Guze-

go zagłosowało 6.935 mieszkańców – 
34,53%. Nowy prezydent przez ostat-
nie cztery lata był radnym Rady Mia-
sta z ramienia Stowarzyszenia Miesz-
kańców Siemianowic.

W Radzie Miasta  
wiele nowych twarzy

1 grudnia odbyła się pierwsza sesja 
nowej Rady Miasta. Obrady otworzył 
Henryk Pesel – radny senior. W ich 
trakcie Artur Garbas – wiceprzewod-
niczący Miejskiej Komisji Wyborczej, 
wręczył nowym radnym zaświadcze-
nia o wyborze. Następnie złożyli oni 
ślubowanie – jego treść publikujemy. 
Dokonano też wyboru Przewodniczą-

cego Rady Miasta – został nim po-
nownie Adam Cebula. Wybrani radni 
w porządku alfabetycznym w rozbiciu 
na Komitety Wyborcze:
- KWW Jacek Guzy i Forum Samorzą-

dowe – Jerzy Becker, Jacek Guzy, 
Tomasz Dzierwa, Marian Jadwisz-
czok, Grzegorz Jurkiewicz.

- KWW Rafał Piech SMS – Grzegorz 
Mól, Robert Myrta, Marek Omelan, 
Rafał Piech, Jan Wieczorek.

- KW Platforma Obywatelska – Beata 
Breguła, Małgorzata Gościniak, 
Wojciech Okoń Paweł Siegel, An-
na Zasada-Chorab.

- KW Prawo i Sprawiedliwość – Jerzy 
Kurzawa, Barbara Patyk-Płucien-
nik, Danuta Sobczyk, Leszek Win-
kowski.

- KKW SLD Lewica Razem – Adam Ce-
bula, Józef Kogut, Henryk Pesel.

- KWW SIM i Autonomiści Śląscy – 
Katarzyna Cichos.
W związku z wyborem Rafała Piecha 

na prezydenta miasta, mandat radne-
go obejmie następny z jego okręgu 
kandydat do RM z największą ilością 
głosów z tego samego Komitetu Wy-
borczego – jest nim Marcin Janota.

Z naszego okręgu wyborczego do 
Sejmiku Województwa Śląskiego do-
stał się jeden siemianowiczanin – Bro-
nisław Korfanty (KW Prawo i Sprawie-
dliwość).

Gratulujemy wszystkim wybranym 
i życzymy sprawowania funkcji na-
szych reprezentantów zgodnie ze 
złożonym ślubowaniem. rg, pes

Szanuj drzwi…

ciąg dalszy ze str. 2



5MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2014

Rada kolejno rozpatrywała przyszło-
roczne zadania Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej zawarte w pla-
nach:
- remontów w Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej,
- gospodarczo-finansowym,
- inwestycyjnym.

Każdy z nich był wcześniej szczegó-
łowo roztrząsany w Komisjach Rady. 
Podczas posiedzenia Przewodniczą-
cy Komisji:
- Gospodarki Zasobami Mieszkanio-

wymi – Mieczysław Hojda,
- Rewizyjnej – Tadeusz Dudek,
- Organizacyjno-Samorządowej – Zbi-

gniew Jarosz, 
przedstawili opinie swoich komisji. 

Wszystkie były pozytywne. Szefowie 
Komisji mówili przy tym, że wszel-
kie uwagi i pytania były przez Zarząd 
szczegółowo omawiane na posiedze-
niach Komisji i po uzyskanych wyja-
śnieniach Komisje nie wnoszą zastrze-
żeń do materiałów. W zgodnej opinii 
plany odzwierciedlają możliwości 
a istotnym jest, że w części opłat 
zależnych od Spółdzielni, stawki po-
zostaną niezmienione.

Antena zbiorcza
8 zł/mieszkanie/miesiąc

Nieco dłużej jednak Rada zatrzy-
mała się przy planie gospodarczo-fi-
nansowym – obszerny fragment opi-
su do planu publikujemy w tekście 
– w części opłat niezależnych od 
Spółdzielni, a konkretnie przy opła-
cie za antenę zbiorczą. Zaintereso-
wanie wzbudził jej wzrost z dniem 1 
grudnia br. o 2 zł z dotychczasowej 
stawki 6 zł na 8 zł. Jak wyjaśniano 
zmiana ta jest zdecydowanie mniej-
sza niż oczekiwał dostawca sygna-
łu UPC, który już od dawna wnosił 
o zmianę stawki. W zamian miesz-
kańcy mają do dyspozycji większą 
ilość programów również w cyfrowej 
technologii. W długiej debacie roz-
mawiano w drobiazgach o szczegó-
łach technicznych.

W planach inwestycyjnych na rok 
2015 przewidziano do wykonania trzy 
zadania.  Odnosząc się do planowa-
nych zadań Zbigniew Lekston – pre-
zes Zarządu SSM, zauważył, że plan 

nie jest on satysfakcjonujący. Na jego 
kształt mają jednak wpływ prace sej-
mowe.

Rada w głosowaniach jawnych przy-
jęła wszystkie plany. Plan remonto-
wy opublikujemy w styczniowym wy-
daniu „MS”

5 dłużników
Na posiedzenie zaproszono, w ce-

lu rozpatrzenia wykreślenia z rejestru 
członków, 5 osób (przyszły 4), któ-
re nie wywiązują się ze swych zobo-
wiązań wobec Spółdzielni i długotrwa-
le zalegają z opłatami za użytkowa-
nie mieszkań. Łączna kwota ich za-
dłużenia na dzień wezwania wynosiła  
55 256,33 zł. Trzem osobom, po złoże-
niu przez nie wyjaśnień i złożeniu zo-
bowiązań do uregulowania długu, RN 
dała jeszcze szansę i anulowała wy-
kreślenie zaznaczając, że:

Nie wywiązanie się w terminie 
z podjętego samodzielnie zobowią-
zania spłaty długu = wykreślenie 
z członkostwa.

Jedna osoba zadeklarowała zamia-
nę mieszkania, a jedną wykreślono.

Obrady prowadził Jan Dudek – prze-
wodniczący Rady Nadzorczej SSM.

Plan gospodarczo-finansowy
na 2015 r. – opis

- fragmenty-
W planie SSM na 2015 nie prze-

widziano zmian w zakresie opłat za 
lokale mieszkalne w części zależnej 
od Spółdzielni, stawki pozostaną więc 
niezmienione i wynoszą:
- eksploatacja podstawowa  

– 2,18 zł/m2/m-c (członkowie)  
2,25 zł/m2/m-c (nieczłonkowie),

- fundusz remontowy podstawowy 
– 0,90 zł/m2/m-c,

- fundusz centralny celowy  
– 0,40 zł/m2/m-c,

- utrzymanie mienia wspólnego  
– 0,20 zł/m2/m-c,

- dźwig osobowy – 11 zł/osoba/m-c,
- opłata stała z tyt. dostaw wody  

– 4,10 zł/mieszkanie/m-c,
- konserwacja instalacji c.w.  

– 3,50 zł/mieszkanie/m-c,
- konserwacja urządzeń gazowych  

– 2,00 zł/mieszkanie/m-c.
W ramach opłat niezależnych od 

Spółdzielni w planie uwzględniono 

zmianę opłaty za pakiet minimalny 
dostarczany przez UPC czyli ante-
nę zbiorczą która wynosić będzie od  
1. 12. 2014 r. 8,00 zł/mieszkanie/m-c.

W zakresie pozostałych opłat nieza-
leżnych od SSM: wywozu nieczysto-
ści, podatku od nieruchomości i wie-
czystego użytkowania do chwili obec-
nej Spółdzielnia nie otrzymała decyzji 
z Urzędu Miasta o planowanych zmia-
nach, przyjęto więc ww. opłaty na nie-
zmienionym poziomie:
- wywóz nieczystości  

– 9 zł/osoba/m-c (segregowane),  
16 zł/osoba/m-c (niesegregowane),

- podatek od nieruchomości  
– 0,13 zł/m2/m-c,

- wieczyste użytkowanie  
– 0,07 zł/m2/m-c,

- antena zbiorcza  
– 8,00 zł/mieszkanie/m-c.
W oparciu o powyższe dane zapla-

nowano środki finansowe potrzebne 
na bieżącą działalność gospodarczą 
Spółdzielni w roku 2015 na kwotę:  
75 046 tys. zł.

W przedstawionym planie gospodar-
czo-finansowym przewidziano ponieść 
koszty maksymalnie na poziomie za-
planowanych środków.

Na eksploatację lokali mieszkalnych 
przewidziano kwotę: 35 213 tys. zł, na-
tomiast na lokale użytkowe, garaże, 
dzierżawy i pożytki zaplanowano kwo-
tę 4 017 tys. zł, w tym na lokale użytko-
we własnościowe przewidziano kwotę 
478 tys. zł, na lokale użytkowe w naj-
mie 1 684 tys. zł, na garaże 920 tys. zł, 
na dzierżawy 530 tys. zł, oraz na po-
żytki 405 tys. zł.

Na media zaplanowano łącznie kwo-
tę 33 316 tys. zł.

Na wodę i kanalizację przewidzia-
no kwotę 12 892 tys. zł, ustaloną 
na podstawie prognozowanych kosz-
tów za rok 2014, założono także 
wzrost cen od lipca 2015 o ok. 5%. 
Na centralne ogrzewanie zaplanowa-
no 15 993 tys. zł, na podgrzanie wody  
4 431 tys. zł (1 146 tys. zł na opłatę sta-
łą dotyczącą ciepłej wody i 3 285 tys. zł 
na podgrzanie). Podstawą progno-
zy było rzeczywiste zużycie ciepła 
za 10 miesięcy 2014 r. oraz zuży-
cie w miesiącach listopad i grudzień 
2013 r. Tak otrzymany wynik zwięk-
szono o 10% z tytułu ewentualnych 
zmian cen i gorszych warunków po-
godowych. Przyjęto aktualnie obowią-
zujące ceny (od września 2014 r.)                                    
, uwzględniono zmiany zapotrzebowa-
nia mocy od stycznia 2015 r. (...)

pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Stawki zależne od 
Spółdzielni bez zmian

Koniec roku w pracy Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni 
  Mieszkaniowej to poza sprawami bieżącymi rozpatrywanie i przyjmo-

wanie planów na kolejny rok działalności. Tak też było 24 listopada br. 
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Nie od Polski się zaczęło
Już starożytni Rzymianie ozdabiali 

swoje domy bluszczem, jemiołą, waw-
rzynem – wiecznie zielonymi roślinami, 
kiedy to przygotowywali się do Satur-
naliów – dorocznego święta ku czci bo-
ga urodzaju Saturna (17-23 grudnia). 
Germanie z kolei zawieszali 
zimą jodłowe gałązki z ostry-
mi igiełkami na drzwiach wej-
ściowych czy w pomiesz-
czeniach mieszkalnych, aby 
uchronić swój dom przed zły-
mi duchami, chorobami. Wy-
stawiano i ozdabiano drzewka 
również podczas świąt rycer-
skich – to w średniowieczu.

Ojczyzną współcześnie 
znanej nam choinki jest Al-
zacja. Badacze na podstawie 
materiałów źródłowych ustali-
li, że już w 1509 roku niemiec-
ki malarz – Lucas Cranach 
Starszy uwiecznił na jednym 
ze swych dzieł choinkę przyozdobio-
ną gwiazdami i świecami. Potem „czło-
wiek nieznanego nam nazwiska, za-
wędrowawszy w młodości do Strasbur-
ga, podał w roku 1695 opis: Na Boże 
Narodzenie  umieszczają  w izbie  cho-
inkę,  obwieszoną  kwiatami,  wycina-
nymi  z kolorowych  papierów,  jabłka-
mi,  opłatkami,  szeleszczącym  złotem, 
cukrem  itp. Zwyczaj ubierania choin-
ki kształtował się w XV wieku, by pod 
koniec wieku XVIII rozprzestrzenić się 
prawie we wszystkich krajach niemiec-
kojęzycznych, później i dalej – na kra-
je ościenne...

... do nas!
Na ziemiach polskich zwyczaj usta-

wiania choinki, według opinii większo-
ści badaczy, pojawił się na przełomie 

XVIII i XIX wieku. Bez wątpienia my, 
podobnie jak i reszta świata, przejęli-
śmy go z Niemiec. Co ciekawe, upo-
wszechnił się w okresie, kiedy Rzecz-
pospolitej próżno było szukać na ma-
pach świata i wtedy też na choinkach 
zawieszano ozdoby o patriotycznym 

charakterze. Choinki pojawiły się po 
raz pierwszy w niemieckojęzycznym 
zaborze pruskim – na Śląsku, w Wiel-
kopolsce i Pomorzu.

Na Śląsku pierwsze choinki ubierano 
tylko u bogatszych ludzi – „biedota za-
dowalała się gałązkami (...) z kilkoma 
świeczkami”. Minęło trochę czasu, by 
zwyczaj przyjął się w każdym domu...

Nim choinka wrosła się w polską 
tradycję...

Zanim choinka całkiem przyjęła 
się na naszych ziemiach, ozdobami 
mieszkań w czasie Świąt Bożego Na-
rodzenia były „podłaźniki”, „światy”, 
„pająki”. „Podłaźnik”, popularny szcze-
gólnie na terenach Polski południo-
wej i południowo-wschodniej, był to 
wierzchołek lub gałąź drzewka igla-
stego, przystrajany jabłkami, orzecha-
mi, opłatkami. Mocowało się do nie-
go kulisty „świat” z opłatków. „Podłaź-
niki” sprowadzały do chaty powodze-
nie, szczęście. „Światy” z kolei, były to 

formy wykonane z opłatków. 
Zazwyczaj stanowił central-
ną ozdobę „podłaźnika”. „Pa-
jąki” zaś, te tradycyjne, ro-
bione były ze słomy albo ko-
lorowych bibułek oraz z róż-
nych, innych materiałów, na 
przykład wosku, grochu, dru-
ta, pióra czy płótna. Ot, takie 
ozdoby.

Takich ozdób właśnie moż-
na było doszukać się w pol-
skiej izbie w czasie Świąt Bo-
żego Narodzenia, zanim bo-
żonarodzeniowe drzewko „za-
domowiło się” tutaj na dobre. 
W zasadzie to zostały przez 

choinkę wchłonięte. Kto dzisiaj przy-
gotowuje jakieś „pająki”? Choć jesz-
cze nie tak wcale dawno temu, w cza-
sie II wojny światowej „pająk” był dość 
powszechny. Być może jednak dzisiaj 
jeszcze w niektórych domach... bywa?

... po współczesność
Choinka dziś, wraz z przystrojeniem, 

to synonim szczęścia, dostatku, zdro-
wia w nadchodzącym roku, wspoma-
ga wegetację i urodzajność, zapewnia 
ochronę człowieka oraz upraw i dobyt-
ku żywego i martwego przed nieszczę-
ściami i tak jak dawniej „pająk” i „pod-
łaźnik” upamiętnia narodzenie Jezusa 
Chrystusa.

Dziś wieszamy wszystko albo 
prawie nic

Choinka to drzewko plus ozdoby – 
oczywiste. Przez około 200 lat obec-
ności choinki w polskich domach, na 
ozdoby jakie zawieszaliśmy czy za-
wieszamy dzisiaj, wpływał/wpływa za-
wsze poziom życia, nasze przywiąza-
nie do tradycji i moda, kreowana przez 
kulturę masową. 

Dawniej ozdoby choinkowe robiono 
ręcznie – z bibuły, słomy, wydmuszek, 
ciasta czy też wieszano to, co dała 
natura – na przykład jabłka, orzechy. 
Świeczki paliły się „żywym” ogniem. 

Coś więcej niż drzewko
Mało kto dzisiaj wyobraża sobie Święta Bożego Narodzenia bez choinki. 

Zwyczaj przystrajania drzewka iglastego w naszej kulturze tak mocno 
zakorzenił się, że wygląda jakby był od zawsze, staropolski. A wcale tak nie 
jest. Co innego w świecie, choć bardzo daleko sięgać nie trzeba. Choinka, 
z wszystkimi jej ozdobami, symbolizuje pewnie więcej niż nam się wydaje. 
Choć powoli od tego uciekamy.

Choinka
Ziemio, ziemiątko,
Nocą nad łóżkiem
Świecisz i krążysz
Różowym jabłuszkiem.
Sny wyogromniały,
Ziemio, zieminko,
Wszechświat stał w pokoju
Świąteczną choinką.
Ziemio, ziemeczko,
Dróżki gwiaździste
Po gałązkach błyskały
Mlekiem wieczystem.
Trzaskały świeczki,
Świerkowe świerszcze,
Anioł zaniemówił
Najpiękniejszym wierszem.

Julian Tuwim
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Nad ładnym drzewkiem naprawdę 
trzeba było się napracować. I to dużo 
wcześniej.

Dzisiaj choinkowe ozdoby produko-
wane są na masową skalę. Już pierw-
szy tydzień po Wszystkich Świętych, 
jak dobrze się obrócimy, mamy ma-
sę bombek, łańcuchów, łańcuszków, 
świecidełek, elektrycznych 
lampek – wszystkiego. Współ-
cześnie na choince wieszamy 
często rzeczy, nie mające nic 
wspólnego z symboliką świą-
teczną – wiszą więc ulubione 
zabawki, płyty CD, dinozaury. 
Pewnie niedługo i zużyte (al-
bo i nie) telefony komórkowe 
się pojawią. 

Współczesne, szybkie tempo 
życia sprawia, że często decy-
dujemy się przystroić choin-
kę ledwie łańcuchem i gwiaz-
dą betlejemską, „szpicą” – wy-
starczy – powiada wielu. Na-
wet bez światełek...

Innych znanych nam świą-
tecznych symboli też coraz 
mniej. Coraz rzadziej zresz-
tą też sięgamy – niestety – 
po „żywą”, ciętą choinkę, bo 
sztuczna będzie na lata, po co 
wydawać co roku pieniądze?

Jednakże nie 
zapominajmy...

Napotkany Henryk Oziem-
bała, architekt krajobrazu, flo-
rysta – pasjonat, nie wyobra-
ża sobie świąt bez prawdzi-
wej choinki – zapach jodły czy 
sosny  w domu  to  coś  wyjąt-
kowego  – mówi. Skłania się 
do ozdób tradycyjnych: jabłek, 
pierniczków, łańcuchów. – Mówi  się, 
że ktoś jest ubrany „jak choinka”. Cho-
inka bożonarodzeniowa powinna mieć 
jak  najwięcej  kolorów,  elementów  – 
symboliki. Osobiście wieszam wszyst-
kie  ozdoby.  Nawet  ozdoby  –  pamiąt-
ki rodzinne, zawieszane jeszcze przez 
moją  babcię  na  jej  choince.  W świę-
ta  wspominamy  wtedy  dawne  czasy, 
dzieciństwo,  jest  romantycznie.  Cho-
inka  to  też  i historia  rodziny. Warto  ją 
pielęgnować, zachować. Choinka mu-
si mieć w sobie światło –  to podgrze-
wa  atmosferę  świąt,  wprowadza  taki 
bajkowy trochę klimat – opowiada pan 
Oziembała.

Choinka sama w sobie jest symbo-
lem Świąt Bożego Narodzenia. W dzi-
siejszych czasach tym najpopularniej-
szym. Wieszajmy na niej wszystko – 
nikt nam niczego nie może zabronić. 

Niech będzie jak najokazalsza, najob-
fitsza, najpiękniejsza. Nie zapomnij-
my przy tym, aby w gąszczu różnych 
różności nie zabrakło takich, które coś 
symbolizują i nie na siłę. O światełkach 
– jak wspomniano już – będących 
swoistym symbolem Jezusa Chrystu-
sa jako światła dla świata, chronią-

cych także przed chorobami, o łańcu-
chach, symbolizujących więzi rodzin-
ne, nierozerwalne szczęście w rodzi-
nie, o jajku choinkowym (wydmusz-
ce), stanowiącym zalążek życia i jego 
ochrony, symbolu pomyślności i po-
wodzenia, o motywach roślinnych jako 
symbolu obfitości czy chociażby orze-
chu – symbolu dostatku, majętności, 
zdrowia. Albo pożywieniu na choince 
(ciastku, piernikach, cukierkach) – do-
statku w nadchodzącym roku, daru Je-
zusa dla człowieka, człowieka dla czło-
wieka i człowieka dla dusz przodków. 

Niech za sprawą choinki będą to 
prawdziwie symboliczne święta. 
Wszak choinka to coś więcej...

Nie ma też sztywno ustalonej da-
ty, jak długo świąteczne drzewko po-
winno gościć w mieszkaniach. Zgod-
nie z tradycją można je rozebrać już 

po święcie Trzech Króli. Inni zatrzymu-
ją ten symbol Bożego Narodzenia dłu-
żej, do lutego i rozbierają po dniu Ofia-
rowania Pańskiego. Nie jest ona ele-
mentem obrzędów liturgicznych tylko 
tradycji, sami więc możemy o tym za-
decydować.

A jak długo żywa choinka utrzy-
ma się w mieszkaniu? Zależy 
od rodzaju drzewka, średnio 
od miesiąca do dwóch. Póź-
niej znów będziemy czekać 
blisko rok na kolejne świę-
ta i choinkę, bez której nie 
sposób nam sobie wyobrazić 
Boże Narodzenie i przy której 
łamiemy się opłatkiem skła-
dając sobie życzenia.

Święta Bożego Narodzenia 
od wieków były natchnieniem 
ludzi kultury: malarzy, poetów, 
prozaików, muzyków czy foto-
grafów. Stworzono setki tysię-
cy piosenek, wierszy, obrazów 
o ich tematyce. Z biegiem cza-
su jednym z uwiecznianych tak 
elementów świątecznych stała 
się choinka. My zamieszczamy 
reprodukcję obrazu „Radosne 
Boże Narodzenie” duńskie-
go malarza Johansena Vig-
go (1851-1935) (za Wikime-
dia) i wiersz „Choinka” Julia-
na Tuwima (1894-1953) – pa-
trona jednego z osiedli SSM, 
naszego wybitnego poety mi-
strzowsko posługującego się 
językiem polskim.

Tradycyjnie też dzielimy 
się z Państwem symbolicz-
nym opłatkiem zamkniętym 
w zamieszczonych na stro-

nie 1 pięknych strofach innej wybit-
nej, acz tragicznej postaci naszej li-
teratury: Cypriana Kamila Norwida 
(1821-1883).

Rafał Grzywocz, pes
W materiale posiłkowano się publikacją Ka-

tarzyny Smyk – „Choinka w kulturze polskiej. 
Symbolika drzewka i ozdób”, wydaną w 2009 
roku.
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Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Czas przygo-
towań, porządków i zakupów. Czas ten na pewno 

wykorzystają wszelkiej maści amatorzy łatwego zarob-
ku. Dla nich przedświąteczny okres to czas żniw. My za-
aferowani świętami stajemy się mniej ostrożni.

Przed oszustami różnej maści ostrzegamy dość często na 
łamach „MS”. Materiały te szczególnie kierujemy do osób 
starszych. Oszuści bezwzględnie wykorzystują Waszą do-
broć i łatwowierność i nie mają najmniej-
szych skrupułów, by dorwać się do Wa-
szych pieniędzy. Najczęstszą metodą jest

oszustwo „na wnuczka”.
 Oszuści najpierw wykonują telefon po-

dając się za członka rodziny (najczęściej 
wnuczka). Tłumaczą zmieniony głos cho-
robą lub wzbudzają poczucie winy w star-
szej osobie, z powodu tego, że go nie 
poznaje. Proszą o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Za-
zwyczaj pieniądze mają być wykorzystane w celu pokrycia 
szkód po wypadku drogowym, na ważną operację, na za-
kup samochodu albo wakacji w promocyjnej cenie. Ta me-
toda doczekała się modyfikacji i obecnie coraz częściej sły-
szy się 

o oszustwach „na policjanta”.
Początek jest identyczny jak w metodzie „na wnuczka”. 

Rozmowa itd. a chwilę po jej 
zakończeniu do ofiary dzwo-
ni kolejna osoba – podają-
ca się za funkcjonariusza 
Centralnego Biura Śledcze-
go lub Policji. Z reguły prze-
stępca informuje rozmówcę 
o tym, że jest potencjalną 
ofiarą oszustwa. Mówi, że 
poprzednia rozmowa telefo-
niczna była próbą wyłudze-
nia pieniędzy. Informuje, że oszust został namierzony, ale 
żeby go złapać należy wypłacić określoną sumę pieniędzy 
z banku i przekazać wyznaczonej osobie, bywa, że pro-
si o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer 
konta. „Fałszywy funkcjonariusz” podaje często wymy-
ślone nazwisko, a nawet numer odznaki, prosi aby nie prze-
rywać rozmowy telefonicznej i wybrać podany numer, któ-
ry ma być do Policji. Wtedy inny głos w słuchawce przeko-
nuje ofiarę, że bierze udział w akcji rozpracowania oszu-
sta. Oszuści wywierają na ofiarach czasowy nacisk. Nie da-
ją chwili na zastanowienie się, czy sprawdzenie informacji 
o dzwoniącym. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze 
pomogą w schwytaniu przestępców. Mówią, że gotówka 
przechowywana na koncie nie jest bezpieczna, a oszust ma 
do nich łatwy dostęp. Przestępcy podając się za funkcjona-
riuszy, grożą konsekwencjami prawnymi, jeżeli ich rozmów-
ca nie będzie współpracował.

Tuż po przekazaniu pieniędzy kontakt się urywa, a prze-
stępcy znikają ze wszystkimi oszczędnościami ofiary.

Wyłudzający pieniądze
wykorzystują każdą okazję, by kogoś narazić na straty fi-

nansowe często niewielkie, bo wiedzą, że nikt się rzucał 
nie będzie i stratę przeboleje, niestety bywa, że wyłudzo-
ne kwoty są w znacznej wysokości. Nawiedzają nas w do-
mach, wrzucają informacje do skrzynek na listy, a ostatnio 
coraz częściej wykorzystują do tego celu telefony i za ich 
pośrednictwem uprawiają swoje niecne procedery.

Tym razem szczególnie uczulamy na wszelkie
kontakty telefoniczne

z nieznanymi numerami.
Bywa tak, że ktoś prosi o potwierdzenie rozmowy poprzez 

naciśnięcie krzyżyka na aparacie i to wystarczy. Nasze po-
twierdzenie rusza w świat i ląduje na drugim jego końcu 
gdzieś na jakiejś sekslini, po drodze odwiedzając dziesiątki 
krajów, a wraca w formie potężnego rachunku za połącze-

nie telefoniczne. Reklamacja nic nie da 
sami telefonowaliśmy

Niestety, do grona tego dołączają mniej 
rzetelne firmy oferujące nam telefonicz-
nie przeróżne rzeczy, usługi. Ich dzia-
łanie polega głównie na przemilczaniu 
istotnych warunków jakiejś umowy. Uwa-
żajmy na powiedzenie tak, gdyż często 
w rozmowach telefonicznych – są nagry-

wane – wystarczy by zawrzeć umowę. Nie podpisujmy też 
bez przeczytania jakichkolwiek papierów. 

Nasza rada wobec akwizytorów lub telefonicznych 
marketerów: Nauczymy się mówić wyraźnie i stanow-
czo: nie! a następnie odkładajmy słuchawkę. Nie poda-
wajmy też swoich danych i ich nie potwierdzajmy, nie 
wdawajmy się w wyjaśnienia, dlaczego nie jesteśmy za-
interesowani. Nie i już!!!

Pamiętajmy: Zamierzający 
coś wyłudzić, ukraść wcielają 
się w: akwizytorów, przedsta-
wicieli gazowni, wodociągów, 
energetyki, towarzystw ubez-
pieczeniowych, skrzywdzo-
nych przez życie nieszczęśni-
ków, dystyngowanych i do-
brze ubranych przedstawicieli 
świata „biznesu”, policjantów 
czy nawet księży – tak, tak, 

były przypadki, gdy pod sutanną krył się zwyczajny złodziej.
Bądźmy przezorni i nie dajmy się zwieść.

Policja apeluje
Drodzy seniorzy!

- zawsze zamykajcie drzwi wejściowe,
- kiedy jesteście sami, nie wpuszczajcie do mieszkania osób 

Wam nieznanych: bez otwierania drzwi dowiedzcie się kto 
i po co przyszedł, jeśli jest to przedstawiciel jakiejś instytu-
cji czy firmy (np. administracji, elektrowni, gazowni), a ma-
cie telefon – sprawdźcie czy był on do Was kierowany,

- jeśli musicie kogoś wpuścić, nie zostawiajcie go ani na 
chwilę samego w mieszkaniu: najlepiej, żeby towarzyszy-
li Wam wtedy Wasi sąsiedzi,

- nie przeprowadzajcie żadnych transakcji z akwizytorami 
i inkasentami,

- nie przechowujcie w mieszkaniu dużych kwot pieniędzy 
ani wartościowych przedmiotów,

- jeśli chcecie je przechować w domu, to schowajcie je 
w miejscu trudno dostępnym,

- nie informujcie nikogo, którego dnia otrzymujecie emeryturę lub 
rentę! i ile macie oszczędności oraz gdzie je przechowujecie.
Jeżeli coś niemiłego się przytrafi to powiadommy policję. 

Najprościej na numer 997.
Odrębną kwestią są kieszonkowcy. Oni także się uak-

tywnią. Bądźmy ostrożni. Uważajmy na sztuczny tłok. 
Torebki nośmy zamknięciem do ciała. Nie afiszujmy się 
pieniędzmi podczas zakupów.      pes

N i e  d a j  s i ę 
o k ra ś ć , 
o s z u k a ć
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ciąg dalszy na str. 10

Pamiętajmy i miejmy się na 
baczności: Dzik to nie zabawka, to 
zwierzę agresywne i w niektórych 
sytuacjach odważnie szarżuje na 

wroga. 
MOŻESZ BYĆ NIM TY!!!

Pierwsze sygnały o pojawieniu się 
dzików w rejonie zabudowań osiedla 
„Bańgów” administracja przyjęła mniej 
więcej w połowie listopada. Niezwłocz-
nie powiadomiła o tym fakcie Miej-
skie Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go w Siemianowicach Śląskich. Wieść 
o pojawieniu się dzików nieopodal do-
mów rozeszła się w osiedlu lotem bły-

skawicy. Pan Andrzej z ulicy Karo-
la Szymanowskiego, spacerujący re-
gularnie z psem alejką wzdłuż Ro-
wu Bańgowskiego, choć sam 
nie widział dzików, przyto-
czył relację jednego ze zna-
jomych, który opowiadał mu, 
że widział kilka sztuk w rejo-
nie przystanku autobusowe-
go przy ulicy Zachodniej, co 
potwierdzają zresztą widocz-
ne ślady na trawniku. Inny mieszka-
niec zrelacjonował, że widział dziki jak 
wracał samochodem z pracy, późnym 
wieczorem, we mgle, za kręgiem ta-
necznym przy Marii Skłodowskiej-
-Curie – tam jednak widocznych śla-
dów nie ma. Mieszkańcy wskazywa-
li na miejsce skąd mogą przychodzić 
żerować – pola kukurydzy rosnące 
wzdłuż osiedla. Gospodarze skosili je 
pod koniec listopada, i dalej – na „Ba-
żanciarnię”. 

Dlaczego zwierzęta podchodzą 
w okolicę zabudowań? Dziki coraz 
bardziej przyzwyczają się do obecno-
ści człowieka. Nie dziwota – wraz z za-
budowywaniem kolejnych obszarów, 
zabieramy im równocześnie ich śro-
dowisko naturalne, a one muszą prze-
cież gdzieś bytować. Łagodne zimy 
też robią swoje – mają wówczas ła-
twą bazę żerową. Jak sygnalizuje Ro-
man Furtek – łowczy z Koła Łowiec-
kiego „Bażant”, dużo winy  jest  jednak 
po stronie człowieka, bo się je – świa-
domie lub nie – dokarmia, często, nie-
stety na zasadzie „o,  jakie fajne świn-
ki”,  widząc  lochę  z małymi,  zostawia-
jąc na ziemi resztki jedzenia. 

Podobnie jak gołębie miejskie czy 
szczury, tak i dziki łatwo przyzwycza-
ją się do tego, że od ludzi zawsze coś 
dostaną. Po co się męczyć, szukać po 
lesie? Dobrym przykładem, ale i prze-

strogą zarazem jest klinika w Katowi-
cach-Ligocie, gdzie pacjenci z okien 
rzucali dzikom resztki swoich posiłków 
i doszło w pewnym momencie do tego, 
że regularnie wataha dzików stała i pa-
trzała w okna szpitala, czekając na po-
żywienie. Gdy dziki nie doczekały się – 
ryły, niszczyły i stanowiły zagrożenie, 
bo były głodne. 

Dlatego warto po raz kolejny powtó-
rzyć apel o nie dokarmianie zwierząt, 
właściwie po raz enty: o nie pozosta-

wianie resztek jedzenia na trawnikach, 
na obrzeżach osiedli, pod balkonami 
bloków, na osiedlowych śmietnikach, 
czy studzienkach ściekowych, bo już 
nie chodzi tylko o gołębia, który naje-

dzony może „narobić” komuś na bal-
kon albo parapet, szczura, który może 
porządnie przestraszyć, ale teraz i dzi-
ka, który jak zostanie sprowokowany, 
poczuje zagrożenie, może zaatako-
wać. Zwierzę to może osiągnąć nawet 
200 cm długości i ważyć samce (odyń-
ce do 320 kg) a samice (lochy) do 140 
kg. Jest to potężna masa mięśni.

Sprawa dzików w naszym mieście 
nie jest zupełnie nowa. – Pierwsze dzi-
ki  na  tych  terenach – jak mówi łow-
czy Roman Furtek – pojawiły się oko-

ło pięć lat temu. Wówczas już zaczęli-
śmy planować ich redukcję, by popula-
cja w naszym mieście nie rozrosła się 
znacznie. Szacujemy, że obecnie ma-
my ich około 60-70 sztuk, tylko na tere-
nie Siemianowic. Problem  ich dużego 
przyrostu nie  dotyczy  zresztą wyłącz-
nie  naszego  miasta.  To  zaczyna  być 
problem  ogólnopolski.  Katowice,  Pie-
kary Śląskie, Czeladź – miasta ościen-
ne,  mają  ten  sam  kłopot.  Mieszkańcy 
„Bańgowa”  nie  są  pierwszymi,  którzy 
interweniowali  w tej  sprawie.  Sygna-
ły dostawaliśmy z pola golfowego czy 
z MOSiR-u,  gdzie  zryły  murawę  bo-
iska.  Jeśli  nie  podejmie  się  zdecydo-
wanych  kroków,  sądzę,  że  przyjmo-
wać takich interwencji będziemy coraz 
więcej. Dziś mamy  ich 60-70, w przy-
szłym sezonie może ich być 100 a za 
dwa lata 300. Niedługo może dojść do 

tego, że na terenach zurbani-
zowanych dzików będzie wię-
cej  niż  w lesie.  Należy  zaj-
mować  się  tym  problemem. 
Dziki  zaczynają  żerować  już 
nie  tylko  w nocy,  obserwuje-
my  w ostatnich  latach  zmia-
nę ich trybu życia na dzienny. 

Gdy przykładowo taka wataha dzików 
wpada na pole, to równa wszystko jak 
idzie  a to  są  niebywałe  szkody  i stra-
ty finansowe dla gospodarzy – konklu-
duje łowczy.

Urząd Miasta i Miejskie Centrum Za-
rządzania Kryzysowego zajmują się 
tym problemem. – Miasto  przymierza 
się  interwencyjnie  do  wydania  zgody, 
dotyczącej redukcji populacji dzików na 
terenie  Siemianowic  Śląskich  –  w su-
mie o około 50 sztuk w ciągu dwunastu 
miesięcy. Ma to ścisły związek z zagro-
żeniem  prawidłowego  funkcjonowania 
obiektów produkcyjnych i użyteczności 
publicznej  oraz  zagrożeniem  bezpie-
czeństwa  zdrowia  mieszkańców  –  in-

Dziki jak blisko – nie śmieszą
W osiedlach spółdzielczych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie wi-

dzieliśmy już wiele różnych zwierząt, które trudno często spotkać 
w lesie. Przedstawialiśmy sowy pójdźki, wiewiórki, bażanty czy zaskrońce 
i pokazywaliśmy je swego czasu na łamach. W listopadzie, w rejonie osie-
dla „Bańgów” pojawiły się dziki. Temu tematowi musimy jednakże poświę-
cić zdecydowanie więcej miejsca.

„Bańgów”. Dziki zryły trawniki w poszukiwaniu pożywienia
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formuje Jakub Nowak, rzecznik magi-
stratu. – Część  siemianowickiej  popu-
lacji  tych  zwierząt  regularnie 
pojawia  się  poza  obszarem, 
na którym można przeprowa-
dzić  polowanie,  wkracza  na 
tereny  zabudowań,  do  par-
ków,  powodując  istotne  za-
grożenie  dla  zdrowia  miesz-
kańców  i niewymierne  straty 
majątkowe – dodaje.

Spotykasz dzika, watahę, 
co robisz?

Jak radzi łowczy, najlepiej 
zachować spokój, nie postę-
pować nerwowo. Należy spo-

kojnie odczekać aż dzik sam się odda-
li. Zwierzę to zaatakuje człowieka w za-
sadzie w dwóch przypadkach: jeśli lo-

cha poczuje zagrożenie dla małych 
i gdy jest ranne. Może też ruszyć na 
człowieka, jak zostanie sprowokowane. 

Tak więc absolutnie nie wolno 
dzika bić, przeganiać, bo za-
miast dzik będzie miał ucie-
kać, to przyjdzie nam samym 
„wiać w te pędy”, a o tyle to 
trudne, że zwierzę to potra-
fi także szybko biegać. Lepiej 
więc omijać dziki z daleka.

Rafał Grzywocz

Dane za: Halina Komosińska, 

Elżbieta Podsiadło: Ssaki kopytne: 

przewodnik. Warszawa, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, 2002.

ciąg dalszy ze str. 9

Dziki jak blisko…

Termin Budynek, adres

12. 01.
poniedziałek

Pocztowa 8-13;  
M. Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67, 69a-b; 

Tadeusza Kościuszki 3, 3a, 10; Pl. 
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5a-b

13. 01.
wtorek

Pocztowa 14a-d, 15a-c; 
M. Skłodowskiej-Curie 71a-b, 73, 75, 77, 

79a; Jedności 1a-c, Hutnicza 3, 3a; 
Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 6a-b;

14. 01.
środa

Władysława Sikorskiego 2a-c,  4a-b; 
Marii Skłodowskiej-Curie 79b, 83, 85, 87a-

b, 89; Hutnicza 3b, 4-5; 
Pl. Skrzeka i Wójcika 7a-b; 

Władysława Łokietka 18, 20, 22, 24

15. 01.
czwartek

Władysława Sikorskiego 4c-g; 
Piaskowa 8, Brzozowa 12, 

Jana Pawła II 21-22, ks. 
Konstantego Damrota 1b; 

Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7b, 
Walerego Wróblewskiego 2, 4, 

Niepodległości 22, 24

Termin Budynek, adres

16. 01.
piątek

Kościelna 12, 12a, 
Pocztowa 1, 1a; 

Krucza 1, 1a, 2, 2a, 3; 
Jana Pawła II 17, 18a-b; 

Walerego Wróblewskiego 6, 8; 
Niepodległości 26, 28

17. 01.
sobota

Niepodległości 30,32

23. 02.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 25a-d;  
Kolejowa 1a-c, 2a-b

24. 02.
wtorek

Władysława Jagiełły 27 a-b; 
Wróblewskiego 43, 45; Kolejowa 3a-c, 4

25. 02.
środa

Władysława Jagiełły 27c-d; 
Wróblewskiego 47,49; Kolejowa 5a-c, 6

26. 02.
czwartek

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

Jana Polaczka 2a-b, 4a-c

27. 02.
piątek

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

Jana Polaczka 6a-b, 8a-d

2. 03.
poniedziałek

Władysława Łokietka 2

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

JeDeN TeRMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JeDeN DODATKOWY.

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

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

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przed-
stawić się, pisząc czy też telefonując 
do nas, a dane osobowe, jeżeli jest ta-
ka wola i co reguluje Prawo prasowe, 
zastrzec do wiadomości redakcji. Prosimy też o zwię-
złe przedstawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, 
większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naru-
szało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako 
pomówienie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: 
słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 

Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie 
Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zda-
rzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym miesiącu, 
bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją 
dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przy-
padkach, gdy niezbędne jest przeka-
zanie danych osobowych w celu wyja-
śnienia indywidualnej sprawy, obowiąz-

kowo podawać cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu 
zgody na odtajnienie swych danych i przetwarzanie, co 
umożliwi przekazanie ich odpowiednim komórkom orga-
nizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

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

Słowo 
wróblem...

Znów Wyzwolenia
Dzień dobry.

Jestem mieszkańcem bloku przy uli-
cy Wyzwolenia 6. Niestety, mieszka 
się tu bardzo źle. Kilkukrotnie miesz-
kańcy pobliskich domów poruszali na 
łamach spółdzielczej gazety problem 
uciążliwości firm, działających na tere-
nie byłej fabryki domów „Fabud”. Jeste-
śmy narażeni na hałas w dzień i w no-
cy, kurz, smród (spalarnia odpadów). 
Sytuacja w tym roku jeszcze się pogor-
szyła. W maju otwarto nam, dosłow-
nie pod balkonami, składowisko złomu. 
Ładowanie żelastwa na wagę i samo-
chód, rozbieranie przez klientów skład-
nicy starego sprzętu typu: lodówki, pral-
ki, powoduje dodatkowy hałas. Klienci 
złomnicy pozostawiają wokół ogrodze-
nia śmieci, w postaci pudeł, worków.

Niedługo nastąpi, również pod na-
szym blokiem, otwarcie myjni samo-
chodowej. Przypuszczam, że nasza 
sytuacja jeszcze się pogorszy.

Mam pytania:
- Kto wydaje decyzje o otwarciu tego 

rodzaju działalności pod domami ludzi?
- Czy spółdzielnia mieszkaniowa, 

jako nasz przedstawiciel, jest o tym 
uprzedzana?

- Czy my jako mieszkańcy miasta 
mam w tej kwestii coś do gadania? 
Czy nikt się z nami nie liczy?

Chcielibyśmy mieszkać tutaj w miarę 
spokojnie. Jest to jednak niemożliwe.

Czytelnik
Dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Problem poruszony 
w liście do redakcji a dotyczący ul. 

Wyzwolenia był już wielokrotnie po-
ruszany na łamach „MS” – ostatni 
raz w ubiegłym wydaniu. Podzielamy 
pogląd, że bliskie sąsiedztwo takich 
zakładów jest niewątpliwie uciążliwe 
dla mieszkańców pobliskich domów. 
Te publikacje spowodowały m.in., 
że Wydział Ochrony Środowiska UM 
zajął się tym zagadnieniem i pod-
jął pewne działania, ale na konkretne 
efekty należy jeszcze poczekać.

Zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności wydaje Urząd Miasta i nie 
ma on obowiązku konsultowania się 
z Zarządem SSM.

Uważamy, że mieszkańcy mają 
pełne prawo do wyrażania swoich 
opinii na temat skutków takich dzia-
łań, a władze miasta winny wsłuchi-
wać się w głos mieszkańców.

Liczymy, iż kolejny list w tej spra-
wie zdopinguje odpowiednie służ-
by do podjęcia bardziej zdecydowa-
nych działań, które powinny zmini-
malizować te uciążliwości.

Dymią, kopcą z ogródków 
„Barbórka”

Witam serdecznie.
„Alarm smogowy” nad ogródkami 

działkowymi „Barbórka” na ul. Kapicy.
Cały rok, lato, zima nad ogródkami 

i naszymi osiedlami Korfantego i Che-
mik są zanieczyszczenia powietrza 
przez spaliny. Od rana do wieczora 
dymią, kopcą dymy unoszą się aż do 
ul. głównej Kapicy. Nie można otwo-
rzyć okna, wyjść na balkon, bo śmier-
dzi dymem.

Bardzo dużo ludzi narzeka, przecho-
dząc przez ogródki, bo śmierdzi. Chcę 
tu zaznaczyć, że to nie są dymy z grilla, 
bo tego im nikt nie zabrania, tylko pale-
nie drzewa, liści i co komu się podoba.

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

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

ciąg dalszy na str. 12
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Chcę również nadmienić, że dużo lu-
dzi ma murowane grile i to wykorzy-
stują na palenie wszystkich odpadów. 
Dzwonimy do straży miejskiej i bardzo 
często czekając na nich pod ogródka-
mi w ogóle nie przyjadą. Uważam, że 
kara za palenie powinna wynosić 500 
zł wtedy byłby porządek.

Mam dużo znajomych na innych 
ogródkach i tego nigdzie nie ma, to 
są najgorsze ogródki względem pa-
lenia. A więc dlaczego P. Prezes od 
ogródków czy Zarząd tych ogródków 
nie zrobią porządku, bo jest jedno 
ale… P. Prezes ogródków „Barbórka” 
również pali codziennie, nawet w nie-
dziele. Podchodzę do okna 7.30 ra-
no a nad ogródkiem P. Prezesa czar-
no przez parę godzin. Do domu wraca 
również przez ogródki i widzi dymy i go 
to nie obchodzi. Ci ludzie wszyscy ła-
mią prawo „Zakaz palenia”.

W gazecie Siem-ce nr 42 czytam, ja-
ki to piękny Bytkowski lasek odnowiony 
„Zielone płuca naszego Miasta” ale mu-
szę tu dodać, że jest piękny, ale też czar-

ny od dymów unoszących się z ogród-
ków, bo ten dym musi gdzieś osiąść więc 
osiada na lasku i naszych blokach i to są 
czarne płuca naszego Miasta.

Pisząc to pismo słyszę na Trójce Ka-
towice leci program o zanieczyszcze-
niach z kominów, że trzeba likwidować 
piece w starych domach dla ochrony 
Środowiska.

Również czytam o Alfredzie, że będzie 
zakładane centralne ogrzewanie, żeby 
zlikwidować kopcenie nad Alfredem, a ja 
jeszcze nie widziałam takich dymów nad 
Alfredem, jak co dzień unoszą się nad 

ogródkami „Barbórka”. I gdzie ta ekolo-
gia, o której tak wszyscy mówią?

Działkowicze walczą o ogródki jak 
lwy, ale przepisy mają w d... Poszli-
śmy zwrócić im uwagę, że mają prze-
stać nas truć to odpowiedź padła, cy-
tuję: Mamy sp... 

Nie ma na nich rady. Jeżeli nie prze-
staną kopcić, będziemy zbierać pod-
pisy od przechodniów i lokatorów, bę-
dziemy pisać do urzędu miasta o likwi-
dację tych ogródków, miejsce to mo-
że być wykorzystane na inne cele że-
by nie zatruwać nam życia. My mamy 
prawo oddychać świeżym powietrzem 
i mieć okna otwarte o każdej porze.

Chcę nadmienić, że sprawa dotyczy 
ogródków, ale my jesteśmy mieszkań-
cami SSM i mamy nadzieję, że sprawę 
skierujecie gdzie potrzeba, za co bar-
dzo dziękujemy

Z poważaniem Wasza mieszkanka
(dane tylko do wiadomości redakcji)

Zarząd SSM: Bliskie sąsiedz-
two ogródków działkowych zloka-
lizowanych przy osiedlach „Che-
mik” i J. Tuwima (Korfantego-Wró-
bla) dotychczas nie wzbudzało żad-
nych większych kontrowersji. Opi-
sane zachowania niektórych wła-
ścicieli ogródków (palenie odpadów 
biodegradowalnych) mogą rzeczy-
wiście powodować uciążliwości dla 

ciąg dalszy na str. 20

ciąg dalszy ze str. 11

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

SPRAWDź STAN SWOJeGO KONTA I ZLIKWIDUJ ZASZŁOŚCI DO 31. 12. br

Wielki konkurs 2014
Już tylko kilkanaście dni dzieli nas 

od ostatecznego zakończenie 2014 
roku i wyrównania swych ewentu-
alnych zaległości, często nieznacz-
nych, wobec SSM tak by zostać uję-
tym w spisach uczestników wiel-
kiego konkursu SSM 2014, jaki Ra-
da Nadzorcza i Zarząd Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej adre-
sują do wszystkich, którzy regularnie 
wnoszą opłaty, a ich niedobór na kon-
cie nie przekracza łącznie 10 zł według 
stanu na 31.12. 2014 r. 

Podstawowym celem konkursu jest 
zmobilizowanie jak największej gru-
py mieszkańców do zapoznania się 
ze stanem swoich wpłat czynszowych 
i w przypadku stwierdzenia niedoboru 
– uregulowanie go do końca grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele rodzin 
posiada poważne problemy finansowe. 

Przeprowadzane przez spółdzielcze 
gremia rozmowy z osobami zadłużony-
mi wskazują, że mieszkańcy nie pła-
cą czynszów z różnych powodów. Jed-
ni z trudnością wiążą koniec z końcem, 
drudzy świadomie nie regulują swoich 
należności. Utrata pracy, brak docho-
dów, poważna choroba jednego z człon-
ków rodziny powodują, że ludzie prze-
stają regulować swoje zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finansowa 
Spółdzielni może ulec zachwianiu, 
w konsekwencji prowadząc do opóź-
nienia w regulowaniu należności wo-
bec dostawców usług i mediów, a tym 
samym stanowiąc realne zagrożenie 
prawidłowej eksploatacji, co przecież 
ugodzi w nas samych. Dodatkowo, do-
stawcy mają pełne prawo naliczania 
karnych odsetek od niezapłaconych 
sum, zaś te mogą stać się nadobo-

wiązkowymi zobowiązaniami do pokry-
cia przez Spółdzielnię, czyli w konse-
kwencji przez nas samych.

W wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, 

którego należności na koniec roku 
względem SSM są mniejsze od 10 

złotych.
Zasada ta dotyczy wszelkich 

należności zarówno głównej, jak 
i ewentualnych odsetek z tytułu 

nieterminowych wpłat.
Jak dowodzą minione lata, na wie-

le osób Konkurs działa mobilizują-
co, 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 losowa-
niu cennych nagród rzeczowych oraz 
zwolnienia z czynszu w części eksplo-
atacja.

Zasady wielkiego konkursu:
KAŻDY MIeSZKANIeC ZASOBÓW SSM, KTÓRY NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BĘDZIe POSIADAŁ
MNIeJ NIŻ 10 ZŁOTYCH ZALeGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, UCZeSTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD  

ORAZ ZWOLNIeŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2015 roku.

DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!
Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy skorzystać z e-boka lub sprawdzić go w Dziale 

Czynszów SSM, a w przypadku wszelkich ewentualnych wątpliwości tam je wyjaśnić.
nie traćmy cZasu – nagrody nie pocZekają!  nie traćmy cZasu – nagrody nie pocZekają!
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Listopad pełen intensywnych prac
Zima, małymi kroczkami, zbliża się nieubłaganie. Całe szczęście, że małymi, bo dzięki temu sporo robót remon-

towych w listopadzie udało się dokończyć bądź posunąć mocno, mocno do przodu. Przykłady? Docieplenia 
budynków, remonty balkonów czy choćby zabudowy niektórych, wytypowanych osiedlowych śmietników. A to 
tylko wycinek z całości...

Osiedle im. Juliana Tuwima
W ostatnich tygodniach sporo jeśli 

chodzi o remonty działo się przy ulicy 
Okrężnej. Oddano do użytku miesz-
kańcom kolejny w osiedlu „Tuwima” 
zabudowany śmietnik – Okrężna 13. 
Mało tego, rozpoczęto również prze-

budowę parkingu w tym rejonie – bę-
dzie więcej miejsca do parkowania. 
Przy Okrężnej, tyle że w budynku pod 
„5”, wykonano nowe odprowadzenie 
wody burzowej – trzy dotychczas ist-
niejące piony połączono w jeden. Ko-
lejny budynek – Okrężna 6 – w pla-
nach. Jeszcze jedno, niemniej ważne 
zadanie, jakie wykonano w ostatnim 
czasie to remont dźwigu osobowego 
przy ulicy Okrężnej 3.

Z mniejszych, acz ważnych, wyko-
nanych w osiedlu „Tuwima” robót, jed-
nym tchem warto wymienić między in-
nymi: naprawę i otynkowanie kominów 
na dachach budynków przy Leśnej 13, 
15, Okrężnej 2, 6, 15, wymianę pio-
nu zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji 
w budynku przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 1C, metalowych drzwi do zsy-
pu przy Okrężnej 15 (trwa Okrężna 1) 
czy przełożenie zapadniętej kostki bru-
kowej chodników w rejonie budynków 
przy ulicach Wojciecha Korfantego 
9-10, Hermana Wróbla 1-3 i 6.

Zieleń. Na wnioski mieszkańców i za 
odpowiednią zgodą Urzędu Miasta wy-

cięto drzewa rosnące między innymi 
przy: Hermana Wróbla 7D, 9, 11, Woj-
ciecha Korfantego 4A, Okrężnej 2. 
Konserwatorzy ponadto, przycięli krze-
wy i konary drzew po byłych przydo-
mowych ogródkach, w rejonie Herma-
na Wróbla 2.

Rozpoczęły się też prace związa-
ne w wymianą starych, drewnianych 
okien piwnicznych w budynku przy 
Hermana Wróbla 2A, B, C, D, e. 
W ich miejsce wstawia się luksfery.

Osiedle „Węzłowiec”
12 listopada br. odbył się odbiór tech-

niczny robót dociepleniowych budyn-
ków przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 33A, e i 37A, D. Wszystkie uster-
ki zgłoszone do chwili odbioru zosta-
ły przekazane wykonawcom. Z robót 
budowlanych do wykonania są jedy-
nie luksfery w oknach piwnicznych bu-
dynku przy Władysława Jagiełły 37 – 
na „33” już wstawione. Tymczasem na 
trzecim – ostatnim w tym roku docie-
planym budynku przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 35 aktualnie prowadzo-
ne są roboty wykończeniowe na ścia-
nie frontowej. Po miesiącach „obcowa-
nia” z robotnikami na rusztowaniach, 
mieszkańcy wreszcie mogą odetchnąć 
a co najważniejsze – cieszyć się z do-
cieplonych i pomalowanych elewacji.

W budynku przy ulicy Wł. Jagieł-
ły 37 wznowiono z kolei prace zwią-

zane z remontem parterów, zaś przy 
Grunwaldzkiej 16C realizowany jest 
projekt zadaszenia śmietnika. To trwa, 
a co jeszcze zrobiono w ostatnim cza-
sie? A wspomnijmy choćby o wykona-
niu przepięcia wymienianych pozio-
mów ciepłej wody i cyrkulacji w budyn-

ku przy Władysława Jagiełły 41, wy-
mianie ostatniej ujętej w planie na la-
ta 2004-2014 lampy parkowej – Wa-
lerego Wróblewskiego 26A/Włady-
sława Jagiełły 1, wymianie w tym re-
jonie osiedla także sześciu ławek czy 
wreszcie zabezpieczeniu na okres zi-
mowy nowego klombu między budyn-
kami Władysława Jagiełły 33 a 35.

 W listopadzie zajęto się również 
osiedlowym drzewostanem. Drzewa, 
o których wycięcie wnioskowali miesz-
kańcy wycięto przy budynkach Włady-
sława Jagiełły 27A i 33e. Pojawiły się 
też nowe nasadzenia.

Os. „Młodych”. Nowe a stare okna w klatkach...  
- Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 6

Os. „Chemik”. Chodnik wykonano 
wraz z odprowadzeniem wody  

– Niepodległości 59
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Listopad pełen intensywnych prac
Inną sprawą, jaką zajęła się admini-

stracja, a co sygnalizowali mieszkań-
cy, było wytyczenie miejsca – ogródka 
z domkiem - dla kotów. Ten skrawek 
terenu zagospodarowano na skwerze 
przy parkingu, w rejonie budynku przy 
ulicy Władysława Jagiełły 35D. Nie-
wiele takich rozwiązań w mieście...

Osiedle „Bańgów”
Nie tylko osiedle „Węzłowiec” może 

pochwalić się kolejnymi docieplonymi 
budynkami. Te duże, kosztowne pra-
ce wraz z robotami towarzyszącymi - 
jak chociażby remont balkonów – za-
kończyły się także na dwóch budyn-
kach osiedla „Bańgów”, przy ulicy Ka-
rola Szymanowskiego 1-9 oraz 4-14.

Wprawne oko dostrzeże, iż na docie-
plonych budynkach obu osiedli zawie-
szono już budki lęgowe dla jerzyków, 
wróbli, kawek, modraszek i pustułek. 
Oczywiście zgodnie z wytycznymi Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Katowicach i pod nadzorem 
ornitologa.

W osiedlu „Bańgów” ekipa remon-
towa intensywnie pracuje jeszcze 
na elewacji budynku przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 25-33. 

W budynkach przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie 61-89 kończy się za 
to wymiana zaworów na grzejnikach 
centralnego ogrzewania. Z zakończo-
nych już - konserwatorzy wymienili na 
przykład kolejne piony zimnej, ciepłej 
wody oraz cyrkulacji przy Karola Szy-
manowskiego 7, dosadzono też ży-
wopłot przy Władysława Reymon-
ta 10-12.

Osiedle „Chemik”
„W osiedlu „Chemik” nowe śmietni-

ki, chodniki. Tu trzy, tu trzy... W ostat-
nich tygodniach ekipa remontowa za-
budowywała stanowiska kontenerowe 
w rejonie budynków przy Niepodle-
głości 57-59 i Alfonsa Zgrzebnioka 
27-29 – tu prace są na ukończeniu. 

W drugiej połowie listopada z kolei ru-
szono z jeszcze jednym śmietnikiem – 
przy Alfonsa Zgrzebnioka 25. „Dom-
ków” przybywa.

Odnośnie osiedlowych chodników, 
takowe, wybrukowane są wzdłuż bu-
dynku przy ulicy Niepodległości 59 
od strony skwerku rekreacyjno-wypo-
czynkowego i parkingu oraz między 
domami przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 55 a 57. Niewiele brakuje 
a oddany będzie kolejny, w jeszcze in-

nej części osiedla – przy budynku Wa-
lerego Wróblewskiego 39.

Oprócz tego, w ramach robót dekar-
skich, prowadzony jest remont komi-
nów na budynku przy Niepodległo-
ści 58G oraz - to z malarskich - na 
ostatniej (z jedenastu) klatce schodo-
wej budynku przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 53 trwa malowanie ścian.

Osiedle „Młodych”
Jak zmieniają się balkony budynków 

przy Placu Józefa Skrzeka i Pawła 
Wójcika 6 oraz Niepodległości 30 wi-
dać „jak na dłoni”, przejeżdżając regular-
nie główną ulicą Bytkowa. Brudne, spę-
kane, zwłaszcza balustrady tychże bal-
konów, dotychczas raziły. Teraz, wyre-
montowane – od razu inne i miłe dla oka.

Nowe okna w listopadzie pojawiły 
się w klatce schodowej przy Placu J. 
Skrzeka i P. Wójcika 6A („B” w trak-
cie), nowe lampy zaś, zamontowano 
w sąsiednim budynku – w klatce „5A”, 
(„B” w trakcie). Ekipa malarska pracuje 
jeszcze nad odświeżeniem innej klat-
ki schodowej osiedla – przy Walerego 
Wróblewskiego 8.

Zgodnie z planem, trwają z kolei po-
miary instalacji elektrycznej w klatkach 
schodowych i w mieszkaniach przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 6-8.

Osiedle „Centrum”
W drugiej połowie listopada rozpo-

częło się malowanie klatki schodowej 
przy ulicy Kruczej 2. To kolejna od-
świeżana klatka w tym rejonie osie-
dla w tym roku. Trwają również pra-
ce związane z zadaszeniem śmietni-
ka przy ulicy Michałkowickiej 17-23A. 
Pierwszy taki śmietnik w osiedlu „Cen-
trum”. Prawdopodobnie po ukazaniu 
się tego numeru „MS” będzie już go-
towy. Inne już zaplanowane, nie będą 
od niego wyglądem odbiegać ani for-
mą, ani kolorystyką.

W budynku przy ulicy Powstańców 
54B wymieniono instalację deszczo-
wą. Awaryjnie instalację deszczową 
i kanalizacyjną trzeba było wymienić 
również przy Powstańców 54.

Jeszcze w listopadzie, przy sprzy-
jających warunkach atmosferycz-
nych, administracja zleciła pielęgnację 
drzew (przycinkę) oraz uzupełnienie 
żywopłotów – na przykład w rejonie 
budynków przy Karola Świerczew-
skiego 48B oraz Ryszarda Gansińca 
8, tu tym samym uniemożliwiając nisz-
czenie trawników przez parkowanie na 
nich samochody.

Osiedle „Michałkowice”
Osiedlowa administracja realizuje 

ostatnie punkty harmonogramu robót 
remontowych przewidziane w 2014 
roku. W listopadzie, co warto zazna-
czyć, pomalowano ostatnią w tym ro-
ku klatkę schodową, ujętą w planie – 
przy ulicy Pocztowej 12. W sumie, 
w ciągu ostatnich dwunastu miesię-
cy odświeżono w samych „Michałko-
wicach” 17 klatek schodowych, naj-
więcej w budynkach przy ulicy Przy-
jaźni. Sporo.

Wyremontowano już także komplek-
sowo wszystkie balkony budynku przy 
ulicy Wyzwolenia 10A, B – łącznie 60. 
W tymże budynku, a także w budyn-
kach obok – „8” i „6” wymieniono drzwi 
wejściowe do klatek. Ciepło tą drogą 
nie będzie już zimą uciekać.

Ponadto osiedlowi konserwatorzy na 
bieżąco, w razie potrzeby, wymienia-
ją kolejne odcinki pionów wodnych, 
reagują na interwencje mieszkańców 
w przypadku awarii. Rafał Grzywocz
Zdjęcia remontów patrz też - str. 15 i 16.

Os. „Tuwima”. Korfantego 1C  
– konserwatorzy ADM wymienili 

pionową instalację  
ciepłej i zimnej wody. 
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Listopad pełen intensywnych prac 
Os. „Węzłowiec”. Władysława 

Jagiełły 37A-D wznowiono remont 
parterów i estetyzację klatek. Prace 

zakończone zostaną na dniach 

Os. „Michałkowice”. 
Wyremontowane balkony  

przy Wyzwolenia 10

Os. „Michałkowice”. Jedne z kilku 
wymienionych drzwi wejściowych 
do budynków przy ul.  Wyzwolenia

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

- str. 13
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Listopad pełen intensywnych prac 
Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Os. „Chemik”. W ub.m. zabudowywano m.in. śmietnik 
w rejonie Niepodległości 57-59

Os. „Bańgów”. Docieplone budynki przyciągają  
oko z daleka

Os. „Młodych”. Nowe lampy w klatce schodowej przy 
Placu J. Skrzeka i P. Wójcika 5A 

Os. „Węzłowiec” – Grunwaldzka 16C.  
Nowy zadaszony i zamykany na klucz śmietnik już jest 

– tu w trakcie budowy

Os. „Centrum”. Brakuje jeszcze zadaszenia, furtki, 
no i... kontenerów – Michałkowicka 17-23A

Os. „Tuwima”. Wyremontowano zapadnięte chodniki 
prowadzące od Korfantego 9C w stronę Korfantego 10 

i między Wróbla 1 a Wróbla 3

Os. „Bańgów”. Prace na elewacjach  
ostatniego docieplanego w tym roku domu  

– M. Skłodowskiej-Curie 25-33

Os. „Tuwima”. Okrężna 13 rozpoczęto rozbudowę 
parkingu, wcześniej zabudowano śmietnik

czytaj  
- str. 13
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Zjawił się, nie zapomniał!
czytaj - str. 19
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To drugi rok z rzędu, kiedy w sa-
li gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
nr 13 w „Michałkowicach” na spotka-
niu z Mikołajem zjawiło się wraz ze 
swoimi opiekunami grubo ponad sto 
dzieci. A trzeci raz w ogóle, kiedy to 
wyjątkowe popołudnie przygotowano 
w tym miejscu. Tradycja jednakże or-
ganizowania Mikołaja przez michał-
kowicką Radę Osiedla i administrację 
jest znacznie, znacznie dłuższa i sięga 
kilkudziesięciu lat. Niektóre młode ma-
my dzieci w tym roku przybyłych, lata 
wstecz, też bywały, jeszcze za dziec-
ka, na spotkaniach z Mikołajem orga-
nizowanych przez RO „Michałkowice”. 
Inne były to czasy i inne prezenty. Ma-
gia jednak i niepewność ta sama – jak 
będzie, czy dostojny Gość nie będzie 
zbyt srogi i oczywiście... co przyniesie.

A to było tak
Tegoroczne spotkanie otworzyła 

Barbara Henel z Rady Osiedla. Mia-
ła świetne wiadomości dla zniecierpli-
wionych najmłodszych – potwierdziła, 
że Mikołaj na pewno pojawi się w Mi-
chałkowicach, nie zapomni! Dzięko-
wała również wszystkim za przybycie, 
a przede wszystkim sponsorom, bez 
których spotkanie nie byłoby tak barw-
ne, obfite w prezenty.

Sygnał do wspólnej zabawy dała Kró-
lowa Śniegu. W mgnieniu oka grała 
muzyka a dzieci zaczęły kręcić się wo-
kół siebie. Jak powiedziała nam 7-let-
nia emilka z Michałkowic, do spotka-
nia z Mikołajem przygotowywała się 
długo. Zamarzyła sobie, że wyśpiewa 
mu wszystkie piosenki, jakie zna i za-
tańczy wszystko co będzie. I dzielnie do 
samego końca tak właśnie robiła. Inni 
też wcale się nie oszczędzali, popędza-
ni do zabawy kołysali się w kółeczkach.

 Sama zabawa obfitowała w miko-
łajowe piosenki, tańce, różne wygiba-
sy. Były też na przykład pytania o to, 
jak wygląda święty Mikołaj, więc czym 
prędzej odpowiadano śmiało: - Ma dłu-
gą białą brodę!, ktoś inny dodał: I bia-
ło-czerwony strój!, jeszcze inny chwile 
później: - Lata w wielkich saniach cią-
gniętych  przez  renifery! Odpowiadali 
tak, jakby mieli go właśnie przed sobą. 
Z tą dziecięcą fantazją.

Po kilkudziesięciu minutach, wspólnie 
uzgodniono, że zabawa zabawą, ale 

trzeba by świętego Mikołaja jakoś do sie-
bie przywołać. Najlepiej głośnymi okrzy-
kami, wspólnym, radosnym śpiewem...

- Mikołaju!, Mikołaju! Takie też woła-
nie rozlegało się co chwila. Opłacało 
się. Nagle, dźwięk dzwonka oznajmił, 
że przybysz z dalekiej krainy już jest, 
parkuje swoje wielkie sanie z zaprzę-
gniętymi reniferami na budynku i za-
raz pojawi się w drzwiach. Gdy wszedł 
zapanowała wielka radość i wrzawa. 
Wielu z najmłodszych chciało go do-
tknąć, przytulić – co śmielszym ta 
sztuka się udawała bez najmniejsze-
go problemu. Znamienity Gość nie 
szczędził nikomu uśmiechu i chętnie 
dzielił radość ze wszystkimi obecny-
mi. Jak sam przyznał, dawno takiego 
przywitania nie miał. – Przemierzyw-
szy  morze,  tam  gdzie  Wisła  kończy 
swój bieg, usłyszałem śpiewanie dzie-
ci  w „Michałkowicach”.  Czym  prędzej 
więc przyspieszyliśmy i tak oto jestem 
– mówił. Szukał dla siebie miejsca, 
gdzie mógłby po długiej podróży spo-
cząć, odsapnąć. Wskazano mu przy-
strojone, niebieskie siedzisko. 

Trudno mu było oderwać się od dzie-
ci, bo te – nie dziwota – nie chciały 
się od niego odkleić, nawet na sekun-
dę. Gdy wreszcie doszedł do specjal-
nie dla niego przygotowanego miej-
sca, spoczął, odetchnął i zaczął opo-
wiadać... Mówił o sobie, Laponii, o da-
lekiej podróży, zwyczajach. I można 
byłoby go tak słuchać i słuchać... Po-
szedł nawet na układ z dziećmi: One 
obiecały mu, że: Będą  grzeczne,  bę-
dą słuchać rodziców i zjadać wszystko 
z talerzyka. W zamian On złożył twar-
dą obietnicę: Żadne  dziecko  nie  wyj-
dzie  z sali  z pustymi  rękoma! Słowa 
te, z jednej strony dzieci przyjęły bar-
dzo, bardzo radośnie, z drugiej – po-
budziły jeszcze bardziej i tak już wielką 
chrapkę na paczki z prezentami. I wca-
le nikt nie zamierzał tego faktu ukry-
wać, wręcz przeciwnie. 

Niemal od razu po tych słowach Mi-
kołaj, z pomocą Królowej Śniegu i pań 
z Rady Osiedla „Michałkowice”, przy-
woływał do siebie po kolei każdego. 
Musiał to robić starannie, bo cóż by 
to było gdyby o kimś niechcący zapo-
mniał. Dla każdego z dzieci miał pre-
zenty, czasem dwa, trzy, nawet czte-

ry. Czasem wielkie, że unieść było je 
nie sposób, niekiedy lżejsze, niemniej 
atrakcyjne. I zawsze dobre słowo.

5-letni Adrian Bebłot z osiedla „Mi-
chałkowice” bardzo chciał dostać od 
Mikołaja „śmieciaki” – takie figurki gra-
sujące w koszu. I doczekał się! Od Mi-
kołaja wcześniej otrzymał też resoraka, 
zmieniającego kolor pod wpływem cie-
płej wody. Ucieszył się bardzo, bardzo. 
W wielkim mikołajowym worze „śmie-
ciaki” czyhały również, aby trafić do 
6-letniego Kuby Kowala. Jak je w koń-
cu dostał w swe łapki, nie chciał puścić. 
Uradował się też, chyba nawet bardziej 
niż z gry „Statki”. 11-letnia Ala Zabawa 
z osiedla „Michałkowice” to chyba jed-
na z rekordzistek mikołajowych spo-
tkań w Michałkowicach. W tym roku, 
uczestniczyła bodaj, po raz dziewiąty 
z rzędu! Zawsze z chęcią, uśmiechem 
i nie krytą radością z każdego otrzy-
manego upominku. W tym roku Mikołaj 
nie szczędził jej słodyczy. Szepnął jej 
do ucha: Miłych  Świąt. Ala bawiła się 
razem ze swoją półtora roczną siostrą 
emilką i oczywiście z mamą.– Ja  do-
stałam mebelki i grę z Harrego Pottera 
Z obu bardzo się cieszę. Mikołaj zapy-
tał mnie, czy byłam w tym roku grzecz-
na,  powiedziałam,  że  tak,  no  i wtedy 
właśnie dał mi to wszystko – relacjono-
wała 9-letnia Marta Szindler z osiedla 
„Michałkowice”. 7-letni Szymon Brzę-
czek z centrum Siemianowic otrzymał 
właśnie to, co chciał – stworki walczą-
ce ze złem. Wcześniej Mikołaj przy-
niósł mu słodycze, pluszaka i długopis. 
Mikołaj obdzielił również siostry – 4-let-
nią Nadię i 9-letnią Paulę Barańską 
z osiedla „Młodych”. Nadia dostała lal-
kę ze smartfonem i książkę, Paula zaś 
nie chciała od razu otwierać prezen-
tu – otworzę go dopiero w domu – za-
znaczyła. – Ja dostałem dużo słodyczy 
i bardzo się cieszę. Mikołaj powiedział 
mi, że mam być grzeczny - opowiadał 
z kolei 5-letni Kuba Stando z osiedla 
„Młodych”.

Wiele dzieciaków swoją zabawę ze 
„zdobyczami” zaczęło jeszcze w sa-
li gimnastycznej, a jakże. Potem pew-
nie był ciąg dalszy w domu. Długo, dłu-
go i... zapewne opowiadaniom nie by-
ło końca.

W tym roku wsparcia finansowego 
udzieliły firmy: „Wimar”, „Maxi-Tech”, 
„Arkon”, „Sukces”, „Renbud”, Zakład 
Ogólnobudowlany Tomasz Janosz-
ka, „Instalator II”, „Interhammer Gaz”, 
„Elektro-Dźwig”, „Parado”.

Za rok znów? A będzie. rg
Zdjęcia z „Mikołaja” patrz - str. 17.

Zjawił się, nie zapomniał!
Okrągły rok dłuuugiego wyczekiwania i... wreszcie przybył ten, jakże 

bardzo, bardzo oczekiwany przez wszystkie dzieci Gość. Święty Mi-
kołaj dotarł i obdzielił każdego, o nikim nie zapomniał. A tylko by spróbo-
wał! Dzieci tak łatwo by Go nie puściły, o nie. Nie zwiałby nawet z powro-
tem przez komin.
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okolicznych mieszkańców. Uważa-
my, że problemem tym winien zająć 
się Zarząd ogródków działkowych 
„Barbórka”. Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na za-
chowania „ogródkowiczów” nie ma 
żadnego wpływu.

Mając na względzie, iż większość 
właścicieli tych ogródków to miesz-
kańcy SSM, to niewykluczonym bę-
dzie, że po przeczytaniu Pani uwag 
samodzielnie wyciągną wnioski 
i zrewidują swoje postępowanie.

Zdewastowano nam 
odnowioną klatkę

Niniejszym pismem chcemy wyrazić 
swoje oburzenie i zdziwienie.

SSM, która w swojej gazecie propagu-
je i wspiera hasła związane z dbaniem 
o wspólne mienie opisując przykłady 
bezmyślnych działań prowadzących do 
zniszczeń sama przykłada rękę do de-
wastacji naszego budynku trwoniąc jed-
nocześnie pieniądze spółdzielców.

W grudniu ubiegłego roku została 
odmalowana cała klatka schodowa 
a w pierwszej połowie roku położono 
kafle na podłodze parteru. Teraz pod-
czas prac związanych z kablowaniem 
budynku przez TV VEKTRA S.A. to co 
kosztowało z pewnością nie małe pie-
niądze i co miało służyć nam przez 
wiele lat i cieszyć nasze oczy zosta-
je za przyzwoleniem SSM niszczone.

Rozumiemy, że to przedsięwzięcie 
jest jakimś etapem planu realizowane-
go przez SSM a związanego z polep-
szeniem naszych warunków bytowania 
i możliwością korzystania przez lokatorów 
z innych dostępnych na rynku mediów.

Naszym jednak zdaniem NIE MOŻ-
NA WPIERW WYDAWAĆ PIENIĘDZY 
NA MALOWANIE ŚCIAN, aby w kolej-
nym etapie zniszczyć to, co się zrobi-
ło. Nie można wydawać zgody na po-
łożenie kabli w widocznych miejscach 
klatki schodowej skoro można te same 
kable poprowadzić w rogach budynku 
tam gdzie kiedyś były balkony dostęp-
ne z korytarza. Myślenie to proces po-
legający na kojarzeniu faktów i wycią-
ganiu wniosków jest jednocześnie pro-
cesem jak widać bolesnym. Wydać po-
zwolenie TAK, wydać pozwolenie, któ-
re będzie przemyślane i mądre NIE-
MOŻLIWE. Do pisma załączamy zro-
bione u nas w budynku fotografie.

Oczekujemy opublikowania niniejsze-
go pisma oraz pisemnego wyjaśnie-
nia zaistniałej sytuacji na łamach gaze-
ty SSM i doprowadzenia naszej klatki 

schodowej i podłogi na parterze do sta-
nu jak sprzed wykonywania prac.

W podpisie ponad 20. mieszkańców 
budynku przy Okrężnej 6

Zarząd SSM: Mając na względzie 
możliwość udostępnienia mieszkań-
com większej ilości operatorów TV 
kablowej wyrażono zgodę na wy-
konywanie instalacji w budynkach. 
Każdorazowo taka zgoda uwarun-
kowana jest przekazaniem klatki 
schodowej wykonawcy z podaniem 
szczegółowych kryteriów wykony-
wania prac. Bardzo ważnym ele-

mentem takiej zgody jest odbiór wy-
konanej instalacji gdzie określone 
jest, że najważniejszym jest dopro-
wadzenie klatki schodowej do sta-
nu, co najmniej poprzedniego.

Zapewniamy, że po wykonaniu ro-
bót wygląd klatek nie będzie budził 
zastrzeżeń. Informujemy w tym miej-
scu, że koszt usunięcia uszkodzeń 
ponosi operator (inwestor).

To nie są dewastacje
Uważamy też, że powstałe w wy-

niku prac uszkodzenia w żadnym 
przypadku nie mogą być traktowa-
ne jako dewastacje, gdyż nikt świa-
domie i celowo oraz niepotrzebnie 
– ot, tak dla zabawy – nie niszczy 
żadnych elementów budynku czy 
też osiedlowej małej infrastruktury.

Od redakcji: Dostarczone nam na 
papierze fotografie, były kserokopiami 
nie nadającymi się – jakość – do dru-
ku. Obiecanych drogą elektroniczną 
zdjęć, do czasu zamknięcia tego nu-
meru „MS” nie otrzymaliśmy.

Przejście dla pieszych 
w kierunku nowej galerii

– ciąg dalszy
W numerze 253 z października 2014 

roku został wydrukowany mój list na 
stronie 28 w sprawie przejścia dla pie-
szych w kierunku nowych sklepów przy 
ul. Kapicy – zwanych „Galerią Han-
dlową Siemianowice”. Zwróciłem uwa-
gę, że to przejście jest bardzo niebez-
pieczne. Zasugerowałem wybudowa-
nie w tym miejscu wysepki na przej-
ściu i zajazdów na przystankach au-
tobusowych. Bardzo dziękuję Redak-
cji „Mojej Spółdzielni” za opublikowa-
nie tekstu i skierowanie sprawy do od-
powiedniego Wydziału Urzędu Miasta. 
W kolejnym numerze „Mojej Spółdziel-

ni” spodziewałem się jakieś wzmianki 
w tej sprawie bądź odpowiedzi ze stro-
ny Urzędu Miasta. Niestety, nic nie zna-
lazłem. Widocznie nasz Urząd Miasta 
nie czuje się zobowiązany do odpowia-
dania w różnych lokalnych gazetach.

Osobiście przeglądam wszystkie lo-
kalne gazety i w numerze 25 (303) „Ży-
cie Siemianowic” na stronie 7 z „Kroni-
ki Policyjnej” przeczytałem, że w dniu 
26 listopada została potrącona matka 
z półtorarocznym dzieckiem. Słysza-
łem o zderzeniu dwóch samochodów. 
Jak widać moje spostrzeżenia nie są 
bezpodstawne. Nie wiem ile jest koli-
zji w tym miejscu. Jednak od początku 
autobus przegubowy stojący na przy-
stanku w kierunku Katowic praktycz-
nie często styka się z przejściem dla 
pieszych gdzie przechodnie wyskaku-
ją zza autobusu pod nadjeżdżający sa-
mochód.

W jednej z lokalnych gazet czytałem 
notabene, gdy budowano nowy zakład 
produkcyjny przy ul. Kopalnianej, że 
zakład ten miał partycypować z mia-
stem w przebudowie tegoż skrzyżo-
wania: wylotów ulic Kopalnianej, Wró-
bla, Przodowników Pracy, Sobieskie-
go z ul. Kapicy. Zakład dawno istnieje 
a o przebudowie skrzyżowania cisza. 
Nie chciałem o tym wcześniej wspo-
minać by nie traktowano tej sprawy ja-
ko kampanię wyborczą przeciwko ko-
mukolwiek. W tym miejscu porusza 
się pieszo wielu mieszkańców osiedla 
Wróbla-Korfantego, i nie tylko. Zdecy-
dowanie zwiększył się ruch po otwar-
ciu sklepów. Piszę w sprawie przejścia 
dla pieszych po raz drugi, aby nie su-
gerowano, że mieszkańcy są nieczuli 
w ważnych sprawach. Oby odpowied-
nie osoby Wydziału Urzędu Miasta by-
ły czułe na problemy mieszkańców.

Z pozdrowieniami dla „Mojej Spółdzielni”
G. B.

Imię, nazwisko, email tylko dla Redakcji
Zarząd SSM: Podzielamy Pana po-

gląd, że za oddaniem do użytku no-
wej galerii handlowej „Siemianowi-
ce” winny pójść nowe rozwiązania 
dotyczące organizacji ruchu piesze-
go. W nawiązaniu do poprzedniej pu-
blikacji informujemy, że póki co nie 
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ze 
strony Urzędu Miasta dotyczącej po-
ruszonego problemu. Liczymy, że 
tym razem Pana list i zawarte w nim 
uwagi nie pozostaną bez echa.

Od redakcji: Dziękujemy za pozdro-
wienia i z przyjemnością je odwzajem-
niamy.

ciąg dalszy na str. 22

ciąg dalszy ze str. 12
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Fuuuuj!!!
Na łamach tytułu „Moja Spółdzielnia” 

chciałbym „podziękować” osobie, która 
dnia 26 listopada 2014 r. między godzi-
ną 22.30 a 6.00 rano 27 listopada zro-
biła sobie pomiędzy I a II piętrem klat-
ki schodowej przy ul. Przyjaźni 42b to-
aletę publiczną załatwiając swoje „kon-
kretne” potrzeby fizjologiczne.

Mam nadzieję, że osoba ta jest 
„dumna” ze swego dzieła!!!

Dziwi mnie tylko jak mogło dojść do 
ww. sytuacji skoro klatka jest zamyka-
na (domofon).

W załączeniu „wiekopomne dzieło”
Z poważaniem Adam

(nazwisko do wiadomości redakcji)
Od redakcji: Ręce totalnie opadają, 

gdy czyta się takie e-maile i ogląda 
zdjęcia. Ze zrozumiałych względów 
fotki nie publikujemy, by nie psuć za-
równo humoru, jak i apetytu naszym 
Czytelnikom tym bardziej, że czas 
mamy świąteczny i niewykluczone, że 
ktoś wertować będzie „MS” podczas 
świąt. Jak wygląda qpa każdy wie, 
a jak wygląda duża qpa każdy może 
sobie wyobrazić.

Ponoć mamy XXI wiek, ponoć leży-
my w środku Europy, a tu...

Na przyszłość prosimy Czytelni-
ków o nie nadsyłanie nam takich fotek. 
Chociaż do delikatnych osób nie nale-
żymy, to my też miewamy odruchy wy-
miotne. Wierzymy Państwu na słowo. 
Współczujemy jedynie zarówno miesz-
kańcom tego domu, jak i szczególnie 
temu, kto musiał qpę uprzątnąć.

Miejsce na parking 
i parkujmy z głową

Witam
Chciałem się dowiedzieć, czy plano-

wane jest powiększenie parkingu przy 
ulicy Władysława Jagiełły 25A – par-
king „pod górką” – na przeciw bloku 
nr 27? Wiem, że ogólnie panuje bieda 
i ubóstwo, ale jakoś mimo to samocho-
dów wciąż przybywa. Jako posiadacz 
auta i użytkownik parkingów przy blo-
ku 25 wiele razy doświadczyłem braku 
miejsca w godzinach wieczornych lub 
nocnych (nie wspominając o okresach 
świątecznych, kiedy wolnych miejsc po 
prostu nie ma!) i wtedy jedyne wolne 
miejsca były na parkingu od centrum 
handlowego. Czy w związku z tym, jest 

możliwość i czy są fundusze na po-
większenie tego parkingu „pod gór-
ką” przy ulicy Jagiełły 25A, a pod blo-
kiem nr 27? Wiem, że między ścież-
ką dla pieszych i parkingiem poprowa-
dzony jest jakiś rodzaj ogrzewania/wo-
dociągów – czy to wpływa negatywnie 

na powiększenie parkingu? Wiem, że 
gdyby istniała możliwość jego rozbu-
dowy to myślę, że w sposób rozsąd-
ny dałoby się powiększyć teren o na-
wet 10 do 20 miejsc postojowych i au-
ta nie musiałyby stawać wzdłuż wą-
skiego dojazdu do tego parkingu, gdzie 
obecnie ledwo mieszczą się dwa po-
jazdy. Przy okazji chciałem podkreślić, 
że przy pierwszym miejscu parkingo-
wym krawężnik powinien być obecnie 
odpowiednio wyprofilowany, żeby nie 
haczyć kołem wyjeżdżając z parkingu.

Gdyby udało się rozbudować ten 
parking to mieszkańcy bloków nr 25 
i 27 korzystaliby wtedy z tego par-
kingu, a mieszkańcy pozostałych blo-
ków (nr 29 i 31) mieliby wolne miejsce 
na pozostałej, obecnie już istniejącej 
przestrzeni parkingowej.

Zdaję sobie przy okazji z tego spra-
wę, że ważne są też tereny zielone, 
które muszą być wokół nas. Chcę za-
uważyć, że pod blokiem nr 25 jest go 
w bród i jest idealny do zagospodaro-
wania pod tym kątem.

Parkuj z głową
Na koniec chciałem prosić miesz-

kańców i właścicieli samochodów 
o rozsądne parkowanie – róbmy to 
z głową, a nie, że zajmujemy po 1,5 
miejsca parkingowego, stajemy krzy-
wo lub miejsca zostawiamy zbyt mało 
dla drugiego auta.

Pozdrawiam,
Mieszkaniec Jagiełły 25

Imię i nazwisko do informacji Redakcji
Zarząd SSM: Przedstawiony pro-

blem braku miejsc parkingowych 
dotyczy nie tylko budynku przy ul. 
Władysława Jagiełły 25. Na tere-
nach osiedla „Węzłowiec” stara-
niem Rady Osiedla i administracji 
w ostatnich latach wykonano wie-
le nowych miejsc parkowania. Zda-
jemy sobie jednak sprawę, że mi-

mo przeznaczenia na ten cel znacz-
nych środków finansowych pro-
blem ten wraz z lawinowym wzro-
stem ilości samochodów jest ciągle 
aktualny. Analizując Pana propozy-
cję z planem zagospodarowania te-
renu w rejonie budynków Jagiełły 
25-27 stwierdzamy, że istnieje moż-
liwość zwiększenia ilości miejsc do 
parkowania szczególnie po stronie 
północnej budynku Jagiełły 25. De-
cyzja w tej sprawie będzie jednakże 
należała do Rady Osiedla „Węzło-
wiec” i po ewentualnej akceptacji 
propozycji będzie mogła być ujęta 
w Planie remontów na 2016 rok.

Pana apel o rozsądnym parkowa-
niu popieramy w całości i dedyku-
jemy go wszystkim kierowcom bez 
najmniejszych zastrzeżeń.

Domek dla kotów
Tak często piszecie Państwo o mar-

notrawstwie środków i niszczeniu mie-
nia, że nie sposób przejść obojętnie 
obok tego jak sama spółdzielnia wy-
rzuca pieniądze w przysłowiowe bło-
to. Sprawa dotyczy budowy domku dla 
kotków na osiedlu Węzłowiec przy ul. 
Jagiełły. Pomysł trafiony, a wykonanie 
jeszcze lepsze. Szkoda tylko, że za-
brakło wyobraźni osobom podejmu-
jącym decyzje, co do umiejscowienia 
ww. domku.

Pierwotna lokalizacja pomiędzy bu-
dynkami przy ul. Jagiełły 35 i 37 była 
w miejscu w miarę spokojnym i bez-
piecznym dla zwierząt, które już się 
do niego zdążyły przyzwyczaić. Trze-
ba nadmienić, że w związku z za-
mknięciem przerw dylatacyjnych, 
w których były umieszczone wcze-
śniej domki zezwolono na wybudo-
wanie schronienia dla zwierząt. Teraz 
z niewiadomych względów, a może 
z braku przemyślanej decyzji i z bra-
ku uzgodnień z lokatorami ww. budyn-
ków domek dla kotków został prze-
niesiony na trawnik położony pomię-
dzy miejscami parkingowymi, w do-
datku tuż pod latarnię. Nie powinno 
się tak przerzucać zwierząt jak rze-
czy z miejsca na miejsce tylko, dla-
tego że komuś coś nie pasuje, albo 
się nie podoba. W efekcie domek stoi 
niezamieszkany i trudno się temu dzi-
wić. Nie trzeba być znawcą zachowań 

ciąg dalszy ze str. 20

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

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

ciąg dalszy na str. 24
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPOŚReDNIe UWAGI, 

PROBLeMY
dotyczące działu GZM

KAWALeRKA 32 m2 do wynajęcia 
w Siemianowicach Śląskich, 

tel. 662 779 348

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

KUPIĘ ogródek w ok. Lasku Bytkow-
skiego,  tel. 601 412 129

OKAZYJNIe sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe 52 m2 w Centrum, 

tel. 501 948 824

POSZUKUJĘ mieszkania w Siemia-
nowicach Śląskich,  tel. 506 171 337

SPRZeDAM 32 m2, V piętro, na osie-
dlu Młodych,  tel. 609 992 922

SPRZeDAM lub wynajmę lokal użyt-
kowy o pow. 16 m2, os. Bańgów, 

tel. 634 162 067

SPRZeDAM mieszkanie M-5, 74 m2, 
z garażem, os. Węzłowiec lub zamie-
nię na dwa mniejsze,  tel. 604 502 213

SPRZeDAM mieszkanie 75 m2, Sie-
mianowice Śl., ul. Korfantego, 

tel. 607 516 178

WYNAJMĘ stoisko mięsne, spożyw-
cze lub warzywne na osiedlu Korfan-
tego-Wróbla,  tel. 511 323 468

ZAMIeNIĘ mieszkanie własnościowe 
47 m2, II piętro, 2 pokoje, kuchnia i ła-
zienka na kawalerkę własnościową, 

tel. 32 220-32-52

OGŁOSZeNIA mieszkaniowe,
www.mpgkim.com.pl

KUPIĘ antyki – starocie oraz stare 
skrzypce,  tel. 502 670 037

A. AUTA kupię, wszystkie marki, 
 tel. 509 954 191

A. KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

KUPIĘ każde auto, stan obojętny,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ, wynajmę blaszany garaż,  
 tel. 504 106 617

SPRZeDAM garaż murowany przy ul. 
Kapicy (I rząd) w Siemianowicach Śl.,  
 tel. 784 536 110

SPRZeDAM garaż murowany przy ul. 
Wieczorka,  tel. 664 307 589

SPRZeDAM garaż murowany własno-
ściowy obok Kauflandu,  
 tel. 509 805 770

SPRZeDAM garaż na Jagiełły 15, me-
traż 18m2,  tel. 692 132 327

SPRZeDAM garaż na os. Młodych, 
segment „C”,  tel. 517 490 901

SPRZeDAM garaż na os. Węzłowiec, 
  tel. 517 490 901

SPRZeDAM garaż przy ul. Korfante-
go,  tel. 502 780 558
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ciąg dalszy na str. 26

Pomóż sobie Pomóż sobie Pomóż sobie Pomóż sobie

Dodatek energetyczny, mieszkaniowy, 
wrażliwy odbiorca

Czasy mamy takie, że mimo widocznych w osiedlach ogromnych ilości samochodów i braku miejsc parkingo-
wych wiele rodzin i osób mieszkających samotnie boryka się ze znacznymi finansowymi problemami. Ich po-

wody są różne, a gdy do tego dołożymy nieprzewidziane losowe zdarzenia np. choroba to często ktoś staje przed 
dylematem: czy płacić za czynsz, czy przeznaczyć pieniądze na podstawowe utrzymanie, zakup lekarstw.

Wtedy z reguły podejmowane są de-
cyzje o odłożeniu płatności za miesz-
kanie. Odłożenie jej wydaje się naj-
prostsze i traktowane jest jako zacią-
gnięcie kredytu, którego otrzymanie 
wolne jest od załatwiania jakichkolwiek 
formalności. Teoretycznie to prawda, 
a praktycznie „kredyt” taki jest najdroż-
szy na rynku, bo najwyżej oprocento-
wany. Co gorsza w ostateczności mo-
że doprowadzić nas do utraty miesz-
kania.

Wpadający w jakieś tarapaty finan-
sowe sądzą, że wkrótce uregulują na-
leżności, bo ich problemy się skończą. 
Dobrze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, 
gdy sytuacja nie zmienia się, zaległo-
ści narastają i niewielki dług z miesią-
ca na miesiąc staje się coraz większy. 
Problemy nie znikają jednak jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki i sta-
rajmy się najszybciej jak to możliwe 
pomóc sobie, występując o pomoc fi-
nansową państwa, tak by na bieżąco 
pokrywać płatności za mieszkanie.

Dodatek energetyczny
to nowa formą pomocy państwa 

dla osób posiadających problemy 
finansowe. Świadczenie to weszło 
w życie 1 stycznia br. i zostało wpro-

wadzone nowelizacją Prawa energe-
tycznego uchwaloną 26 lipca 2013 r. 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 984). Jest ono 
zadaniem z zakresu administracji rzą-
dowej. Dodatek energetyczny wypłaca-
ją gminy, które otrzymują na ten cel do-
tacje z budżetu państwa na finansowa-
nie wypłat w granicach kwot określo-

nych na ten cel w ustawie budżetowej.
Dodatek energetyczny przysługuje tzw. 

wrażliwemu odbiorcy energii elektrycz-
nej i jest przyznawany w formie ryczałtu.

wrażliwy odbiorca

Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszka-

niowy, 
- jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycz-
nej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,

- mieszka w miejscu dostarczania 
energii.
Aby otrzymać wsparcie na pokry-

cie rachunków za prąd, wrażliwy Od-
biorca musi złożyć w gminie wnio-
sek i dołączyć do niego kopię umo-
wy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi mie-
sięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku 
energetycznego ogłaszanej przez mi-
nistra właściwego do spraw gospodar-
ki. Zgodnie z obwieszczeniem mini-

zwierząt, żeby sobie zdawać sprawę, 
że obecna lokalizacja jest dla nich fa-
talna ze względu na hałas i ruch.

Szkoda środków i nakładu pracy, jakie 
poniesiono po to tylko, żeby móc powie-
dzieć o wywiązaniu się z zobowiązań.

Zwierzęta to nie przedmioty, nie 
traktujmy ich instrumentalnie i dajmy 
szansę na przetrwanie zimy. Nie wy-
rzucajmy ich z terenu, który znają i na 
którym czują się bezpiecznie.

Może czasem warto posłuchać rów-
nież ludzi, którym dobro zwierząt leży 
na sercu, a nie tylko osób negujących 
wszystko, co nie mieści się w ich wy-
obrażeniach. Lokatorka budynku przy 
ul. Jagiełły 35 - ewa Skuza

Zarząd SSM: Na podstawie wniosku 
grupy miłośników kotów administra-
cja osiedla „Węzłowiec” zdecydowa-
ła się na umiejscowienie zakupione-
go przez tę grupę domków dla kotów 
pomiędzy budynkami Władysława 
Jagiełły 35 a 37 co jednak napotkało 
się z gwałtownym sprzeciwem miesz-

kańców budynku przy Jagiełły 35.
W związku z tą reakcją domki 

przeniesiono w inne miejsce odda-
lone od okien. Lokalizacja ta wydaje 
się rozwiązaniem kompromisowym 
pomiędzy zwolennikami, a prze-

ciwnikami tych czworonogów. Nie 
podzielamy poglądu jakoby nowe 
miejsce miałoby stanowić znaczą-
cą przeszkodą dla kotów ze wzglę-
du na hałas i ruch.

Niebezpieczne przejście
Witam.

Chciałam poruszyć temat bardzo 
niebezpiecznego przejścia z Osie-
dla Węzłowiec ulicą Grunwaldzką do 
otwartej niedawno Biedronki. W pew-
nym momencie na ulicy Grunwaldzkiej 
kończą się znienacka chodniki i czło-

wiek, nie daj Boże dziecko, pozostaje 
na łasce przejeżdżających samocho-
dów, których wbrew pozorom nie jest 
tam zbyt mało, Obecnie jeszcze do-
łączyła się jakaś kolejna budowa, bo 
akurat ta część naszego osiedla ma 
wątpliwe szczęście do ciągłych bu-
dów, i przejście do tego sklepu łączy 
się albo z utopieniem w błocie albo 
z narażeniem na potrącenie przez sa-
mochód. Myślę, że byłoby bardzo po-
trzebne porządne, bezpieczne przej-
ście w tym kierunku.

Pozdrawiam.
Mieszkanka ulicy Grunwaldzkiej

(personalia do wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: Zgodnie z informa-

cjami uzyskanymi w Urzędzie Mia-
sta Chorzów aktualnie w tym rejonie 
rozpoczęła się przebudowa skrzyżo-
wania ul. Planty Śląskie z ul. Grun-
waldzką. Mamy nadzieję, że reali-
zacja ta przewiduje również dokoń-
czenie chodnika biegnącego wzdłuż 
ul. Planty Śląskie oraz uwzględnia 
oznakowanie przejścia dla pieszych.

ciąg dalszy ze str. 22
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ZŁOTA Rączka: wszelakiego rodza-
ju naprawy - hydraulika, elektryka, ga-
zowe, ślusarstwo, regulacja i napra-
wa okien, kompleksowe remonty łazie-
nek, kuchni, mieszkań. Tanio – solidnie, 
  tel. 503 427 475

TeLeWIZORY, naprawa u klienta, gwa-
rancja na usługi. Siemianowice Śląskie 
– dojazd bezpłatny. Naziemna, cyfrowa, 
czynne 9:00 do 20:00 oprócz niedziel, 

tel. 32 228-26-75, 601 347 250

ReMONTY kompleksowe, doradztwo, 
kafelkowanie, gładzie, malowanie, ta-
petowanie, panele, parkiety, instalacje, 
prąd, woda, gaz, dowóz materiałów gra-
tis, tel. 504 058 030, 32 203-15-75

KOMPUTeRY, laptopy, drukarki, ser-
wis, naprawa, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta,  tel. 666 079 179

ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, 
sufity podwieszane, gładzie, kafelko-
wanie, tel. 32 245-95-87, 504 593 016  

ReMONTY mieszkań, malowanie, 
tapetowanie, gładzie, panele, tynki 
ozdobne, regipsy, tel. 696 018 114

TV SAT! Regulacje i montaż anten 
satelitarnych wszystkich typów,

tel. 604 127 712

SCHUDNIJ zdrowo z psychodietetykiem. 
Gabinet psychodietetyczny w Michałko-
wicach zaprasza na zajęcia w grupie mo-
tywacyjno-edukacyjnej oraz na konsul-
tacje indywidualne. Zadzwoń i umów się 
na bezpłatne spotkanie informacyjne

www.podietetyk.pl, tel. 605 345 422

FIRMA remontowo-budowlana Rem-
-Bud i Dekor świadczy usługi: kafel-
kowanie, zabudowy g/k, sufity pod-
wieszane, gładzie, malowanie, insta-
lacje wod-kan, elektryczne, gazowe, 
szafy pod zabudowę, 
 tel. 510 896 202, 506 470 309

HYDRAULIK – elektryk – gaz, 24 h
 tel. 799 066 346

KAFeLKOWANIe, klinkier, gładzie, 
tynki, regipsy,  tel. 668 222 496

KOMPLeKSOWe remonty łazienek
 tel. 504 436 919

KOMPLeKSOWe remonty miesz-
kań, łazienek,  tel. 693 518 984

TRANSPORT i przeprowadzki, 
tel. 506 867 565

USŁUGI remontowe i kafelkowanie
tel. 517 356 893

ZAOPIeKUJĘ się dzieckiem
 tel. 512 309 182

ZAOPIeKUJĘ się dzieckiem lub star-
szą osobą,  tel. 512 383 022

WYMIANA instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, gaz oraz c.o., wymiana grzejni-
ków, tanio, solidnie,  tel. 512 482 273  

NAPRAWA telewizorów u klienta
tel. 603 898 300

ReGULACJA i naprawa okien, wy-
miana uszczelek,  tel. 602 314 720

ŁAZIeNKI – kompleksowe remonty,  
 tel. 504 436 919

MATeMATYKA, fizyka: średnia, wyż-
sza; matura,  tel. 661 149 299

MATeMATYKA – korepetycje, 
tel. 792 444 593

A.A. GAZ – SeRWIS, naprawa, kon-
serwacja i wymiana piecyków ła-
zienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765

CAŁODOBOWA naprawa – montaż 
pieców gazowych i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych. 
Remonty łazienek. Junkers, Termet, 
24H,  tel. 32 241-99-81, 601 477 527

ARISTON, junkers, termet, ferroli, 
fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych,

tel. 505 484 434, 602 449 907, 
32 735-64-57

FHU „IRYDD”: remonty, profesjonal-
nie, kafelkowanie, panele podłogowe, 
malowanie, regipsy, wod-kan, tynki 
strukturalne, elektryka, 

tel. 32 228-80-82, 501 409 237

KOMPLeKSOWe remonty łazienek 
i mieszkań, kosztorysy, projekty, pra-
ce dofinansowywane z PFRON-u, 
faktury, doradztwo, 20 lat praktyki

tel. 506 601 278

MeBLe na wymiar, kuchnie, sza-
fy, wnęki itp. Pomiar i wycena gratis. 
Promocja – szafy od 900 zł/mb

www.armarium.com.pl

A.GAZOWe urządzenia, montaż, na-
prawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264, 32 307-07-07

BIURO PODRÓŻY „My Travel” – Mul-
tiagent największa sieć biur w kra-
ju. Siemianowice Śląskie - Galeria 
„Atrium”, ul. Wł. Jagiełły 4. Otwarte:  
poniedziałek – sobota 9.00 – 21.00, 
niedziela 10.00-17.00, 

tel. 531 751 159, 693 437 373

CZYSZCZeNIe dywanów, wykładzin, tapi-
cerki karcherem, skuteczne odplamianie, 
Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950, 399 517 229

CZYSZCZeNIe i szorowanie dywanów, 
wykładzin, tapicerki, duże doświadcze-
nie,  tel. 503 592 364, 32 254-37-46

eKSPReSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 693 518 984

eLeKTRYCZNe usługi, 
tel. 502 362 393

FACHOWe mycie okien, sprzątanie 
mieszkań,  tel. 511 060 617

eKSPReSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278  
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stra gospodarki z 17 kwietnia 2014 r. 
w sprawie wysokości dodatku ener-
getycznego obowiązującego od 1 ma-
ja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. (M.P. 
poz. 291).

Wysokość zryczałtowanego dodat-
ku energetycznego wynosi:
- dla gospodarstw jednoosobowych 

– 11,36 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się  

z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składających się 

z co najmniej 5 osób – 18,93 zł mie-
sięcznie.
Wypłata dodatku energetycznego 

jest zadaniem z zakresu administra-
cji rządowej wypłacanym przez gmi-
ny, które otrzymują na ten cel dota-
cje z budżetu państwa na finansowa-
nie wypłat dodatku energetycznego, 
w granicach kwot określonych w usta-
wie budżetowej. 

Dodatek energetyczny wypłaca się 
odbiorcy wrażliwemu energii elektrycz-
nej do dnia 10 każdego miesiąca z gó-
ry, z wyjątkiem stycznia, kiedy to do-
datek energetyczny wypłaca się do 30 
dnia tego miesiąca.

Niezależnie posiadającym  
problemy finansowe  

przypominamy o dodatku 
mieszkaniowym.
Przysługuje on:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczeku-
jącym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.
W przypadku pierwszej grupy osób, 

zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, ze świadczenia mo-
gą skorzystać:
- najemcy oraz podnajemcy loka-

li mieszkalnych (dot. lokali komu-
nalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym czyn-
szowym, mieszkań wynajmowanych 
na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszkanio-
wych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budyn-
kach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane 
z jego zajmowaniem (np. na skutek 
umowy użyczenia).

Uwaga!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na podstawie tylko jednego z wyżej 

wymienionych tytułów.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 

nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jedne-
go członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od 1. 
03. 2014 r. – 844,45 zł) i wynosi:
- 1.477,79 zł w gospodarstwie jedno-

osobowym,
- 1.055,56 zł w gospodarstwie wielo-

osobowym, tj. 125% kwoty najniż-
szej emerytury.

Przypominamy, że kwota brutto to
kwota bez składki:

- emerytalnej; rentowej; chorobowej.
Do dochodu nie wlicza się m.in. 

świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z ty-
tułu urodzenia dziecka, dodatku z ty-
tułu urodzenia dziecka, pomocy w za-
kresie dożywiania, zasiłków pielęgna-
cyjnych oraz dodatków pielęgnacyj-
nych, zasiłków okresowych z pomo-
cy społecznej, jednorazowych świad-
czeń pieniężnych i świadczeń w na-
turze z pomocy społecznej, dodatku 
mieszkaniowego.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkanio-
wą wynoszącą:- 35 m2 dla 1 osoby,  
- 40 m2 dla 2 osób, - 45 m2 dla 3 osób, 
- 55 m2 dla 4 osób, - 65 m2 dla 5 osób, 
- 70 m2 dla 6 i więcej osób.

Kryteriów określających szczegóło-
we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, 
łącznie z ryczałtem, nie może przekra-
czać 70% wydatków przypadających 
na normatywną powierzchnię zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego lub 70 % 
faktycznych wydatków ponoszonych 
za lokal mieszkalny, jeżeli powierzch-
nia tego lokalu jest mniejsza lub równa 
normatywnej powierzchni.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 

a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.
Dodatek może nie być przyznany, 

w przypadku, gdy w wyniku przepro-
wadzenia wywiadu środowiskowego 
zostanie ustalone, że występuje ra-
żąca dysproporcja pomiędzy niskimi 
dochodami wykazanymi w deklara-
cji a faktycznym stanem majątkowym 
wnioskodawcy, wskazującym, że jest 
on w stanie uiszczać wydatki związa-
ne z zajmowaniem lokalu mieszkalne-
go (domu jednorodzinnego), wykorzy-
stując własne środki i posiadane zaso-
by majątkowe lub, gdy faktyczna liczba 
wspólnie stale zamieszkujących i go-
spodarujących z wnioskodawcą jest 
mniejsza niż wykazana w deklaracji.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca grudnia, to po je-
go pozytywnym rozpatrzeniu przyzna-
ny dodatek otrzymamy od 1 stycznia.

UWAGA!!! O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 
z następującą przesłanką:
- jeżeli osoba, której przyznano doda-

tek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości 
- w terminie nie dłuższym niż 3 miesią-
ce. Decyzja o przyznaniu dodatku wy-
gasa, jeżeli zaległości nie zostaną ure-
gulowane w tym czasie. O ponowne 
przyznanie dodatku mieszkaniowe-
go można wystąpić wyłącznie po 
uregulowaniu tych zaległości.
WAŻNe!!! Jeżeli okaże się, że doda-

tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.
Szczegółowe informacje o wszelkich

kryteriach przyznawania  
obydwu dodatków, zainteresowani 

uzyskają w:
Referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

w Siemianowicach Śl.,
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

ciąg dalszy ze str. 24

Dodatek…
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ul. M. Dąbrowskiej 2. Poniedziałek-pią-
tek 8.00-18.00,  sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-28-89

ul. Wł. Jagiełły 4  Poniedziałek-sobota 
9.00-21.00, niedziela 10.00-17.00 
   tel. 517 446 651 

ul. Jaworowa 2 Poniedziałek-piątek 
8.00-17.00, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-12.00 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-piątek 
8.00-21.00, sobota 8.00-21.00  
niedziela 9.00-18.00,  tel. 32 229- 21-40

ul. W. Korfantego 5, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 228-12-18

ul. 1-go Maja 5, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 220-00-74

ul. Kościelna 39,  Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sobota 8.00-16.00, tel. 32 733-80-09

ul. Kościelna 61, Poniedziałek-piątek 
7.00-18.00, sobota 7.30-12,30 
  tel. 32 229-01-71

ul. Michałkowicka 7, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
 tel. 32 766-84-38

ul. Niepodległości 23, Poniedziałek-
-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 228-01-60

ul. Niepodległości 29, Poniedziałek-
-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-18.00 
  tel. 32 228-33-70

ul. Okrężna 19, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 229-00-70

ul. Olimpijska 2, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
  tel. 32 762-82-43

CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
  tel. 32 761-11-00

ul. Jana Pawła II 1, Poniedziałek-piątek 
7.30-19.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 765-96-69

ul. Powstańców 16, Pon.-pią.  8.00-20, 
sobota 8.00-16. tel. 32 220-03-37

ul. J. III Sobieskiego 30, Poniedziałek-
-piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-12.00 
  tel. 32 765-92-05

ul. K. Szymanowskiego 8, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-19.00, sobota 9.00-13.00 
tel. 32 229-83-09

ul. K. Świerczewskiego 6, Poniedzia-
łek-piątek 7.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-20-07 

CAŁODOBOWA ul. K. Świerczewskie-
go 13  tel. 32 204-66-22

ul. W. Wróblewskiego 28, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-18.30, sobota 8.00-13.00 
  tel. 32 228-80-40

ul. Wyzwolenia 17, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 228-43-46

TeRMIN ZAJĘĆ ZeSPOŁÓW
I KÓŁeK ZAINTeReSOWAŃ

www.domkultury.siemianowice.pl

Poniedziałek, zajęcia tenisa stołowego, 
 15.00 - 20.00
Poniedziałek, wtorek, środa, czwar-
tek, zespoły instrumenty-wokalne 
 17.00 - 20.00
Poniedziałek, czwartek, gimnastyka-
dla Pań 18.00 - 18.45
Wtorek, stowarzyszenie „Amazonek” 
 16.00 - 19.00

Wtorek, zajęcia chórów Seniora, 
 16.00 - 19.00
Wtorek, Młodzieżowe Studio Piosenki 
  16.00 - 21.00
Wtorek, sekcja strzelectwa z broni 
pneumatycznej LOK i KH ZHP 
 16.00 - 20.00
Wtorek, Szkoła tańca  „Iskra”, 
 16.00 - 21.00
Wtorek, czwartek, nauka języka  
angielskiego, 16.00 - 20.00
Wtorek, piątek, spotkania sekcji  
komputerowo - technicznych, 
 16.00 - 20.00
Środa, ognisko muzyczne 
 13.00 - 19.30

Środa, Sekcja skata, 16.00 - 21.00
Środa, Zajęcia TAY CHI, 17.15 - 18.30

Środa, Brydż 15.00

Czwartek, Klub Seniora, 
 15.00 - 19.00

3. niedziela miesiąca,  zebrania 
członków PZHGP, 10.00 - 13.00

Poniedziałek, Klub Seniora, Klub 
„Centrum” 15.00 - 21.00

Środa, zajęcia chórów Seniora, Klub 
„Centrum” 13.00 - 16.00

Środa 15.00 - 18.00 
Piątek 10.00 - 13.00 
Polski Związek Niewidomych, 
Klub „Centrum”.

Mały chłopczyk pyta kolegę:
- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj ist-

nieje?
- Istnieje.
- A skąd wiesz?
- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich 

głupich prezentów.

J K L
- Mamo, z mego listu do św. Mikoła-

ja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz 
łyżwy.

- A co, nie chcesz już pociągu?

- Chcę, ale jeden już znalazłem w Wa-
szej szafie.

J K L
Turysta pyta bacę:
- Baco, gdzie tu dostanę części za-

mienne do samochodu?
- Zaraz za wioską jest ostry zakręt 

nad urwiskiem - mówi góral - Części le-
żą na dole…

J K L
Jasio do mamy:
- Mamusiu, to prawda, że dzieci przy-

nosi bocian?
-Tak synku.
- A Święty Mikołaj przynosi prezenty?
- Tak Jasiu.

- A ty gotujesz, sprzątasz i robisz za-
kupy?

- Tak skarbie.
- To właściwie po co trzymamy tatę?

J K L
Reporter telewizji polskiej przeprowa-

dza wywiad z 80-letnim góralem. 
- Baco powiedzcie co wy robicie, że 

dożyliście tego wieku?
- Nie mogę powiedzieć!
- Dlaczego??
- Bo ojciec mi nie pozwala.
- To wy jeszcze macie ojca?
- No pewnie! Poszedł z dziadkiem na 

ryby!

J K L
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 1. Zarozumialstwo; 

5. Błyszczące nitki na choince; 8. Two-
rzą szkielet; 9. Kiedyś bardzo popular-
ne kino w Siemianowicach Śląskich; 
10. Z lasu na Wigilię; 11. Stan znisz-
czenia; 14. Drapieżnik podobny do wil-
ka; 17. Krzew; 20. Żywica egzotyczna; 
21. Dzielnica Siemianowic Śląskich; 
22. Kamień szlachetny; 23. Klamra 
w murze; 24. NATO; 26. Duża sieć ry-
backa; 28. Minerał na zasypki; 29. Wy-
bałuszone oczy; 30. Czasem same 
niosą; 33. Srogi miesiąc; 34. Na cho-
ince migają; 37. Szklane i kruche wie-
szane na choince; 38. Otacza obra-
zek; 41. Mebel grający; 42. Ma moc 
ustawy; 45. Owoc fasoli; 46. Zjawa; 
48. Śląska potrawa wigilijna; 49. Wać-
pan; 51. Chlorowiec; 52. Izotop ra-
donu; 56. Stan pogody; 57. Meblowa 
okleina; 60. W talii kart; 61. Prosta gra 
w karty; 64. Wojsko; 65. Trofeum spor-
towe; 66. W rodzinie; 67. Kminkówka.

PIONOWO: 1. Miękki metal; 2. Błysz-
czą na choince; 3. Ryba akwariowa; 
4. Oczyszczony z nich filet rybny; 5. Sys-
tem rozgrywek; 6. Polski taniec ludowy; 
7. Z pastą do zębów; 12. Obfity deszcz; 
13. Ignorant; 15. Sprzeczka; 16. Pieje 
o świcie; 17. Ogon lisa; 18. Fantazja ułań-
ska; 19. Taniec lub grzyb; 24. Pełzający 
dusiciel; 25. Sanki za sankami; 26. Przed 
Bożym Narodzeniem; 27. Dzielimy się 
nim w Wigilię; 31. Krąg; 32. Kuchen-
na przyprawa korzenna; 34. Forma ko-
respondencji; 35. Określona wielkość; 
36. Czar, powab; 39. Błoto; 40. Lasso; 
42. Rower dla pań; 43. Stercząca pozo-
stałość pnia drzewa; 44. Rzadkie imię 
męskie; 46. Nazwa; 47. Platynowiec; 
49. Lamówka tałesu; 50. Największa tęt-
nica; 53. Kij pątnika; 54. Japoński mo-
tocykl; 55. Datek na tacę; 58.Taniec ku-
bański; 59. Uchwyt ślusarski; 62. Ryba 
na Wigilię; 63. Wzór.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 20 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy nadsyłać 
do dnia 24 grudnia br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 12/2014 r.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 11/14 z hasłem: Jesień  wokół  nas 
otrzymują: Halina SALeWSKA, ul. 
Walerego Wróblewskiego 61; Wan-

da GŁOGOWSKA, ul. Niepodległości 
28; Marian ŻĘGOTA, ul. Komuny Pa-
ryskiej 3.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród - niespodzianek. 
Nagrodę główną ufundowała Grupa  
E-Siemianowice, Siemianowice Śl. ul. 
Walerego Wróblewskiego 67. Fundato-

rem pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla 
celów redakcyjnych. Z udziału w loso-
waniu wyłączeni są dłużnicy, przed-
stawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „MS”.

Krzyżówka Bożonarodzeniowa nr 12/2014
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Zazdrość nie le-
ży specjalnie w Two-
jej naturze. Jeżeli ktoś 
z Twojego otoczenia 

ma sukcesy, starasz się mu dorównać 
i trzeba przyznać, że często Ci się to 
udaje. Jesteś bowiem uparty i wytrwale 
dążysz do celu. Ludziom dobrze życzysz 
i potrafisz cieszyć się z sukcesy innych.

Pod znakiem Byka 
rodzą się zazwyczaj 
ludzie przychylni in-
nym. Potrafią obiek-

tywnie ocenić swoje możliwości i nie 
będą na przykład zazdrościć poecie, 
jeśli sami nigdy nie napisali wiersza. 
Są natomiast ambitni i potrafią dobrze 
wykorzystać swoje możliwości.

Z Bliźniętami róż-
nie bywa. Często za-
zdroszczą innym 
drobnych spraw, na 

przykład koleżance ładnej sukienki, czy 
pochwały szefa a nie wykazują zazdrości 
w poważniejszych problemach. W poko-
naniu tego negatywnego odczucia po-
maga im wysokie mniemanie o sobie.

Rak nie jest z natu-
ry zazdrosny, chyba, 
że problem dotyczy 
sprawy, na której mu 

bardzo zależy. Pozytywną cechą ludzi 
spod tego znaku jest fakt, że potrafią 
szczerze cieszyć się z sukcesów in-
nych i nigdy nie występują przeciwko 
tym, którym się lepiej wiedzie niż im.

Zazdrość jest jedną 
z charakterystyczniej-
szych cech Lwa. Lew nie 
lubi w swoim otoczeniu 

ludzi, którym lepiej się wiedzie od niego, 
szybciej awansują, stać ich na lepszy 
samochód. Osoby spod tego znaku nie 
są zawistne i ich zazdrość nikomu nie 
szkodzi, oczywiście poza nimi samymi.

Pod znakiem Pan-
ny nie rodzą się za-
zwyczaj ludzie szcze-
gólnie zazdrośni, mo-

że dlatego, że większość Panien nie 
ma ambicji żeby błyszczeć, robić wiel-
ką karierę, szybko awansować. Swo-
ją działalność skupiają najczęściej na 
tym, co dobrze znają: pracy zawodo-
wej czy gospodarstwie domowym.

Większość Wag 
nie jest specjalnie 
zazdrosna, a jeże-
li już, to przeważnie 

dotyczy to partnera, czy partnerki. Nie 
leży jednak w ich naturze długo cho-
wać urazy, wybaczają szybko i łatwo.

W naturze Skorpiona 
leży zazdrość, z czego 
często sam nie zdaje 
sobie sprawy sądząc 
mylnie, że jego dzia-

łanie jest obiektywne. Zdrady nigdy 
partnerce nie wybaczy i taka sytuacja 
oznacza koniec związku.

Zajęty swoimi spra-
wami Pan Strze-
lec nie ma czasu ani 
chęci, żeby zazdro-

ścić innym. Może jedynie tego, gdy ko-
muś udało się zwiedzić więcej, niż je-
mu obcych krajów. W takim przypadku 
także jednak zachowuje umiar.

Ludzie spod zna-
ku Koziorożca za-
zdroszczą innym za-
zwyczaj tylko tego, 

co sami chcieliby osiągnąć czy posia-
dać a im się nie udało. Nie jest to jed-
nak głęboka zazdrość i szybko mija.

W naturze Ryb za-
zdrość nie odgrywa 
większej roli. Zajęte 
własnymi sprawami 

nie interesują się sukcesami, czy po-
rażkami innych. Ponieważ ludzie spod 
tego znaku są bardzo przywiązani do 
swoich dzieci, może trochę zazdrość 
budzić w nich sukces kolegi lub kole-
żanki ich syna, córki.

Jeśli Wodnik jest 
naukowcem lub czło-
wiekiem na wysokim 
stanowisku, co się 

często zdarza, może zazdrościć tym, 
którzy zaszli jeszcze dalej. Nie jest to 
jednak uczucie trwałe.

Czy bywasz 
zazdrosny?

Na wigilię i nie tylko
Na każdym chyba wigilijnym pol-

skim stole jest kilka, co roku pojawia-
jących się w święta potraw. Są to: zu-
py – grzybowa, barszcz, ryby – z kar-
piem na czele, a na słodko piernik 
bądź specjały z makiem – np. śląskie 
makówki, poznańskie makiełki czy 

kutia. My proponujemy inną słodkość 
z Bożym Narodzeniem związaną, sałat-
kę: Gwiazda Betlejemska oraz dla od-
miany karpia - po chińsku i z porami. 
Do zbioru przepisów na karpia poleca-
my je dorzucić mogą się przydać nie tyl-
ko w Wigilię. Nielubiącym tej ryby propo-
nujemy śledzia, łososia lub inną rybkę.

Gwiazda Betlejemska

1/2 melona, 4 mandarynki, 4 owo-
ce kiwi, 30 dag daktyli, 2 plastry ana-
nasa, 1/2 szklanki zalewy z ananasa, 
sok z cytryny, 1 jabłko, kilka gwiazdek 
anyżku. Mandarynki umyć, zdjąć skór-
kę, podzielić na cząstki. Jabłka i kiwi 
obrać i pokroić. Połączyć składniki, po-
lać zalewą z ananasa z dodatkiem so-
ku z cytryny. Rozłożyć w pucharach. 
Pokroić melona w plasterki przypomi-
nające ogon gwiazdy, ułożyć je na sa-
łatce i ozdobić anyżkiem.

Karp z porami
6 filetów z karpia, 3 duże pory, szklan-

ka białego wytrawnego wina, gałka 
muszkatołowa, cytryna, mąka, olej. Po-
ry pokrojone w plastry gotujemy pod 
przykryciem (ok. 10 do 15 minut) na 
3 łyżkach oleju. By się nie przypala-
ły podlewamy winem. Filety solimy, do-
prawiamy pieprzem i obtaczamy w mą-
ce. Na patelni podsmażamy je na złoty 
kolor. Odsączamy na papierowym ręcz-
niku. Do porów wlewamy wino i ukła-
damy na nich rybę. Całość dusimy 
ok. 10 minut pod lekko niedomkniętym 
przykryciem. Rybę wyjmujemy. Pory so-
limy i delikatnie pieprzymy oraz dodaje-
my gałkę. Na półmisku układamy pory 
a na nie naszego karpia.

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

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

Nie wieje wiatr, nie ucieka piłka
Kilka tygodni temu darmowe treningi piłkarskie, z boisk na wolnym powietrzu przeniosły się do szkolnych sal  

 gimnastycznych. I wcale nie straciły na zainteresowaniu wśród dzieci. Ćwiczenia, wewnętrzne gierki, choć 
krótsze, są niemniej intensywne i ciekawe.

To drugi rok z rzędu, kiedy dziecia-
ki mają możliwość kontynuacji trenin-
gów w salach gimnastycznych w okre-
sie późno jesiennym i zimowym. To, 
przypomnijmy, na mocy porozumienia 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej i Urzędu Miasta. – Bardzo  do-
brze, że dzieci mogą trenować nie tyl-
ko  w sezonie  letnim.  Utrzymana  jest, 
podobnie  jak  w poprzednim  sezonie, 
ciągłość  zajęć  a to  tylko  na  plus.  Kto 
wie  jak  by  to  wyglądało  bez 
tego.  Z pewnością  podsta-
wową zaletą  treningów w za-
mkniętej sali jest to, że na za-
jęcia nie mają wpływu warun-
ki  atmosferyczne.  Sala  jest 
tylko dla nas, dla naszej gru-
py dzieci i nie tracimy czasu – 
mówił trener Dariusz Rzeźni-
czek, zapytany o komentarz 
do otwarcia sezonu halowe-
go. – Cieszy  również,  że  na 
zajęcia przychodzą wciąż no-
wi  zawodnicy,  nawet  dziew-
czyny  się  pojawiają  i radzą 
sobie  nie  gorzej  od  chłopa-
ków.  W „Bańgowie”,  młodsza 
grupa to praktycznie wszyscy 
pierwszoroczniacy.  Ze  starszych  grup 
dużo  podopiecznych  poszło  do  klu-
bów,  poszło  dalej,  ale  czasami  jesz-
cze tutaj zaglądają – dodał z zadowo-
leniem.

Zajęcia odbywają się w czterech sa-
lach gimnastycznych siemianowic-
kich szkół, w różnych częściach mia-
sta: w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Zawodowych w Michałkowi-
cach, Gimnazjum nr 3 w osiedlu im. 
Juliana Tuwima, Zespole Szkół Spor-
towych w Bytkowie oraz Zespole Szkół 
nr 1 w „Bańgowie”.

Treningi najczęściej, podobnie jak na 
wolnym powietrzu, podzielone są na 
dwie części: - Wszystko zależy od licz-
by osób, jakie zjawią się na zajęciach. 
Jeśli  przyjdzie  mniej  dzieci  –  mamy 
więcej  miejsca  i czasu  na  ćwiczenia 
poszczególnych  elementów  gry.  Przy 
większej  ich  liczbie  jest  więcej  gry. 
Pierwsza  część  zajęć  to  zazwyczaj 
rozgrzewka,  ćwiczenia  z piłką,  dopra-
cowywanie podstawowych elementów 
piłkarskich, po nich dzielimy grupę na 
drużyny  i gramy  rotacyjnie  czteromi-

nutowe  sparingi  już  do  końca  zajęć 
–  zrelacjonował trener Robert Raza-
kowski.

Sporo czasu poświęca się na szli-
fowanie przyjęcia piłki, podań, strza-
łów na bramkę czy wreszcie ogólnie 
- koordynacji ruchowej, bo o to w tym 
wszystkim chodzi. Przydatne w zaję-
ciach każdorazowo są drabinki szko-
leniowe, znaczniki, pachołki pozorują-
ce przeciwników czy drewniane ław-

ki, często udające odgrywających pił-
kę partnerów z drużyny... Trenerzy wy-
łapują błędy poszczególnych zawodni-
ków, instruują jak prawidłowo wykony-
wać poszczególne elementy, czasem 
krzykną jak trzeba albo polecą wyko-
nanie pompek za „karę” a w sumie dla 
poprawienia sprawności. Zajęcia pro-
wadzone są w przyjaznej atmosferze, 
lecz niekiedy, bez takiej „kary”, trudno 
byłoby o właściwą dyscyplinę. No, jak 
to wśród dzieci...

Z zajęć w salach gimnastycznych 
zadowoleni są chyba wszyscy. Poza 
trenerami, także dzieci, które chętnie 
wskazują, wyliczają zalety gry pod da-
chem, czasem tylko wtrącając „ale”. 
10-letni Bartosz Imieło z osiedla „Wę-
złowiec” powiedział, że woli  salę  od 
boiska,  bo  nie  wieje  wiatr,  nie  ucieka 
piłka. – Tu mamy więcej biegania, ale 
to dobrze. Ta podłoga jest fajna, bo jak 
upadamy  to  tak  nie  boli  i trudno  o ja-
kieś kontuzje. Źle trochę, że są tu takie 
małe  bramki  i czasami  przeszkadza 
jak jest za dużo osób, ale na takich ha-
lowych treningach można się wiele na-

uczyć. Muszę powiedzieć, że te trenin-
gi  bezpłatne  są  lepsze  niż  płatne,  bo 
tutaj  przerabiamy  ćwiczenia  wiele  ra-
zy, idzie nam coraz lepiej, a tam prze-
rabia się jakieś zagranie i jedzie dalej. 
Ja praktycznie od początku chodzę na 
te  treningi  i jestem  bardzo  zadowolo-
ny – chwalił młody adept piłkarskiego 
rzemiosła.

- Sala  jest  fajna, bo mała  i nie  trze-
ba za dużo biegać – powiedział z kolei 

9-letni Igor Jeziorski z osie-
dla „Młodych”. - Dziś na przy-
kład strzeliłem bramkę, a jako 
zespół  szło  nam  bardzo  do-
brze – dodał.

Swoje „trzy grosze” dorzu-
cił też 8-letni Bartosz Czaj-
ka z osiedla „Młodych”, któ-
ry zaczął niedawno: - Do-
brze,  że  na  treningach  nie 
gramy  od  razu  meczy,  tylko 
są takie odpowiednie przygo-
towania.  Jeszcze  nie  wiem, 
czy wolę bardziej  ćwiczenia, 
czy mecze. Chodzę na zaję-
cia dopiero od  jakiegoś mie-
siąca. Kolega już chodził i mi 
podpowiedział  bym  też  za-

czął  przychodzić.  Trochę  się  waha-
łem, bałem się,  że będą  starsze  kla-
sy. Ale przyszedłem i wcale najgorzej 
nie było. Na pewno wolę salę gimna-
styczną, bo nie musimy biegać za pił-
ką  jak  ucieknie  gdzieś  poza  boisko, 
tylko czas na tym traciliśmy. Tutaj pił-
ka odbije się od ściany  i gramy dalej 
– opowiadał.

Jedną z dziewczyn, które systema-
tycznie uczestniczą w zajęciach jest 
7-letnia Natalia Rogozińska, miesz-
kająca nieopodal „Pszczelnika”: - 
O treningach dowiedziałam się od ko-
legi.  Powiedziałam  o nich  mojej  ma-
mie a potem się  już dogadali  i jestem. 
Nie boję się gry z chłopakami. Czasa-
mi  jest  ciężko,  to  prawda,  bo  nikt  nie 
podaje. Ja raczej gram z tyłu, w obro-
nie – tutaj się najlepiej czuję – relacjo-
nowała.

- Ja wolę grać w polu, ale jestem na 
bramce.  Chodzę  na  treningi  od  jakie-
goś  roku,  już  sporo  się  nauczyłem – 
powiedział krótko Konrad Pawluczuk 
z osiedla „Tuwima”.

Na sobotę, 20 grudnia br., w hali 

Terminy zajęć piłkarskich
w salach gimnastycznych:

„Bańgów”
Zespół Szkół nr 1 ulica Karola Szymanowskiego 11

– poniedziałki 16.30-18.30
„Michałkowice”

Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych 

ulica Witolda Budryka 2
– wtorki w 18.45-20.45

Bytków
Zespół Szkół Sportowych ulica Mikołaja 3

– czwartki 19.00-20.30
os. im. Juliana Tuwima

Gimnazjum nr 3 ulica Wojciecha Korfantego 18
– piątki 16.30-18.30
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MOSiR-u w „Pszczelniku” zaplanowa-
no międzyosiedlowy turniej przedświą-
teczny. Wezmą w nim udział głównie 
dzieci – pierwszoroczniacy, które nie 
grały jeszcze w takich turniejach, me-
czach o jakąś stawkę. - Będzie  to dla 
nich  dobra  lekcja,  nowe  doświadcze-
nie. Nowych jest naprawdę dużo, więc 
sądzę, że pomysł wypali – powiedział 
Dariusz Rzeźniczek.

Przerwa świąteczna
od 22. 12. do 7. 01.

Na przełomie grudnia i stycznia bę-
dzie miała miejsce przerwa świątecz-

na w treningach, dokładnie w termi-
nie od 22. grudnia br. do 7. stycz-
nia 2015 roku. Zajęcia wznowione 
będą już w Nowym Roku, po święcie 
Trzech Króli.

A w Nowym Roku w dalszym ciągu 
będzie można zapisać swoje dziec-
ko na darmowe zajęcia piłkarskie. Wy-
starczy przyjść z dzieckiem na jedne 
z podanych terminów zajęć i wypisać 
deklarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy jednak pamiętać, że te tre-
ningi przeznaczone są wyłącznie dla 
dzieci w wieku 7-12 lat.

Przebieg zajęć opiekunowie mogą 
podglądać z bliska. Tak robi wielu ro-
dziców swoich pociech i dziadków. 
Często na stojąco i z emocjami nie do 
ukrycia. Rafał Grzywocz

Być jak Messi, Ronaldo, 
Lewandowski

Nie wieje 
wiatr, nie 

ucieka piłka



POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17.00-22.00;
wtorek, środa, czwartek 15.00-22.00;

piątek 13.00-22.00; sobota 12.00-22.00; niedziela 8.00-22.00

CeNTRUM 
FINANSOWO-UBeZPIeCZeNIOWe

OFeRUJeMY UBeZPIeCZeNIA:
• komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance) 
• ubezpieczenia domów, mieszkań, 
• ubezpieczenia turystyczne
• ubezpieczenia firm
• ubezpieczenia na życie 

PROMOCYJNe ZNIŻKI!!! 
DOJAZD DO KLIeNTA 

I DORADZTWO GRATIS!
Tel. 664 752 439

e-mail: malgorzata.maziarz@wp.pl
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LATO 2015
w sprzedaży!

Katowice, ul. Józefowska 95
tel. 32 256 60 83

Dla naszych klientów parking na lotnisku GRATIS !

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


