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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

REKLAMY CZARNO-BIAŁE
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł 

DROBNE RAMKOWE
- 2/3 modułu, 19,00 cm2 - 66,94 zł
- 1/2 modułu, 14,25 cm2 - 50,21 zł
- 1/3 modułu, 9,50 cm2 - 33,47 zł
- 1/4 modułu, 7,13 cm2 - 25,10 zł 

REKLAMY KOLOROWE - moduł 5,7 x 5,0 cm:
strony środkowe - 120,98 zł 
strony: druga i przedostatnia - 151,23 zł 
strona ostatnia - 181,47 zł

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Ze względu na pandemię koronawirusa, dyżur redaktora 
 (poniedziałki 15.30-16.30), czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można nadsyłać pytania, swoje problemy na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm

Wstyd  pat r zećWstyd  pat r zeć
PoPo ostatnich względnie spokojnych miesiącach marzec przyniósł nam wzrost ilości dewastacji. Nieznaczny, 

bo nieznaczny ale jednak. Czyżby rodzimi osiłkowie wiosnę postanowili powitać aż tak idiotycznie? Py-
tanie zostawiamy bez odpowiedzi.

Może jednak sprawcy opisanych, 
pokazanych dewastacji przynajmniej 
przez moment, w świątecznym cza-

sie, zastanowią się nad bezmyślno-
ścią takich zniszczeń, z których nic po-
za stratami nie wynika, a które są po-
wodem do wstydu wszystkich innych 

zamieszkałych, bo to im przychodzi 
świecić oczami przed znajomymi, ja-
cy ich odwiedzają. Wszak od dawna 

mówi się że jak cię widzą tak oceniają, 
opisują, a że zniszczenia wpływ ma-
ją ogromny na estetykę domów to tak 
nas widzą.

Przypomnijmy, że każda celowa de-
wastacja czegoś, co mogłoby służyć 
miesiącami, latami to zbędne wydat-

ki nawet, jeżeli koszt wynosi parę zło-
tych. Ten koszt, który pokrywamy z na-
szych wpłat, to zbędne wydatki. To po 
prostu wyrzucanie pieniędzy w bło-
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Centrala SSM 32-6091-400
Sekretariat SSM 32-6091-401

sekretariat@ssm.siemianowice.pl
Dział Techniczny 32-6091-405

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 32-6091-496
dz.czlonkowski@ssm.siemianowice.pl

poniedziałki: godz. 11.00-17.00
wtorki, środy: godz. 10.00-14.30
piątki: godz. 8.00-13.00

Dział Czynszów
 czynsze@ssm.siemianowice.pl
poniedziałki:  godz. 7.30-17.00 32-6091-490
wt. śr.: godz. 7.30-14.30 32-6091-495
piątki: godz. 7.30-13.00 32-6091-497
Dział Inwestycji  32-6091-468
Dział Ekonom. - rozliczenia C.O.  32-6091-457
Dział Ekonom. - Umowy Najmu  32-6091-462
Dział Wkładów Mieszkaniowych 32-6091-494 
poniedziałki:  godz. 11.00-17.00
wtorki:  godz. 10.00-14.30
środy:  godz. 7.30-14.30
piątki: godz. 10.00-13.00

Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Innych Mediów SSM  
 tel. 32-228-00-85
rozliczenia c.o. biuro_rozliczen@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl
Pogotowie TECHNICZNE SSM 602 672 890
Pogotowie DŹWIGOWE (całodobowe)  730 330 713

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE:
Chorzów 991, 32-303-09-91

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

POGOTOWIE WOD-KAN, SIECI ULICZNEJ:
Siemianowice Śl. 32-220-01-80

POGOTOWIE GAZOWE: 992

 URZĄD MIASTA
ul. Jana Pawła II 32-760-52-00
ul. Michałkowicka 32-760-54-00
Straż Miejska 986

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełno-
sprawnych przyjmuje:  ul. Michałkowicka 105
pon. - czw.:  godz. 8.00-15.00 32-760-54-45
piątek: godz. 8.00 - 14.00

Policja 997, 112
Straż Pożarna 998, 112
Pogotowie Ratunkowe 999, 112

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śl.
ul. Pszczelnicza 10 tel. 32 762 81 00, tel./fax 32 762 81 44
sekretariat@oik.siemianowice.pl,  
psycholog@oik.siemianowice.pl
www.oik.siemianowice.pl

Fundacja ITAKA - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego (całodobowy numer) 800 702 222

ADM – telefony i adresy e-mailowe 
„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl

„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl

„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl

„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl

„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl

„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl

„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17DYŻURUJE: poniedziałek 170000-20-200000; ; 
wtorek, środa, czwartek 15wtorek, środa, czwartek 150000-20-200000;;

piątek 13piątek 130000-20-200000; sobota 8; sobota 80000-20-200000; niedziela 8; niedziela 80000-20-200000

to, naszych pieniędzy, bo nikt inny na 
utrzymanie budynków, ich otoczenia 
nie płaci jak My, tylko My sami.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, 
lecz jako listę zbędnych wydatków.

Przed nami Święta i życzymy 
Wszystkim, by wolne były od zbęd-
nych zniszczeń niepotrzebnie tylko po-
chłaniających pieniądze na naprawy.

A w osiedlach zanotowano:
„Centrum”

- Powstańców 54C – urwano poręcz 
w dźwigu osobowym.

- Powstańców 46A – rozbito jedną 
z szyb w drzwiach do klatki scho-
dowej,

„Chemik”
- garaże W. Wróblewskiego 73 i przy 

Centrum Rozrywki „Renoma” – bo-
homazy na elewacjach,

- W. Wróblewskiego 69 – bazgroły na 
elewacji budynku.

im. Juliana Tuwima
- W. Korfantego 14 – połamano ta-

bliczkę przypominającą o obowiąz-
ku sprzątania po czworonogach,

- H. Wróbla 6A – uszkodzono zamek 
do komory zsypowej. pes

W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T

UWAGA!
W związku z podjęciem działań mających na celu zapobieganie 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (COVID-19)  
od dnia 26.10.2020 r. do odwołania

SIEMIANOWICKA  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WRAZ 
Z ADMINISTRACJAMI OSIEDLOWYMI

zmienia formę obsługi mieszkańców wyłącznie do kontaktu telefonicznego 
lub mailowego. Wprowadzone zmiany mają ograniczyć zagrożenie zarażenia  

koronawirusem zarówno mieszkańców, jak i pracowników.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

TELEFON: 32 609 14 00, 32 609 14 01, 
EMAIL: sekretariat@ssm.siemianowice.pl

POZOSTAŁE NUMERY TELEFONÓW DOSTĘPNE SĄ W ZAKŁADCE 
„TELEFONY SSM” ORAZ W KAŻDYM NUMERZE GAZETY „MOJA 

SPÓŁDZIELNIA” WRAZ Z ADRESAMI EMAIL.

Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci.

Wisława Szymborska

Ze smutkiem zawiadamiamy,  
że 11 marca br. odeszła od nas 

śp. Lucyna Szreter 
wieloletnia członkini i wiceprzewodnicząca Rady Osiedla 
„Centrum” Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Rodzinie, krewnym i znajomym 
wyrazy głębokiego współczucia składają

Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada Osiedla „Centrum”
i pracownicy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Na łamach gazety „Moja Spółdzielnia” od początku jej istnienia, tematyka spraw związanych z gospodarką 
cieplną poruszana była bardzo często i dotyczyła różnych zagadnień „okołocieplnych”.

Pojawiały się artykuły przypomina-
jące o zasadach racjonalnego korzy-
stania z ciepła, informacje o zmianach 
cen, nowych regulacjach dotyczą-
cych zasad rozliczania kosztów ener-
gii cieplnej (centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej).

Tym razem warto przypomnieć o ro-
li jaką spełnia Spółdzielnia w dostawie 
ciepła do mieszkań.

Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, podobnie jak większość za-
rządców w kraju, w głównej mierze 
pełni rolę pośrednika między ich wy-
twórcami, dostawcami a odbiorcami fi-
nalnymi, czyli w rzeczywistości miesz-
kańcami. Zresztą ta rola dotyczy rów-
nież dostawy innych mediów w na-
szym przypadku, tj. zimna woda, ener-
gia elektryczna (część administracyj-
na), gaz (zbiorcze liczniki na osie-
dlu „Węzłowiec” i „Bańgów”). Zarząd-
cy nieruchomości to pośrednik nie tyl-
ko techniczny, ale i finansowy.

W przypadku energii cieplnej spra-
wa jest najbardziej skomplikowana. 
Dlaczego? Odpowiedź jest nastę-
pująca: kto inny produkuje, kto in-
ny dostarcza, a jeszcze kto inny za-
twierdza ceny ciepła.

Wydawać by się mogło, że sprawę 
załatwia istniejąca podpisana i ważna 
umowa z dostawcami ciepła, w naszym 
przypadku Tauron Ciepło Sp. z o.o. 
oraz z Ciepłownią Siemianowice. Tak 
jest z punktu widzenia stron umowy, 
ale w procesie ustalania cen ciepła tych 
podmiotów jest więcej, o czym za chwi-
lę. Mówimy – kupujemy ciepło. W okre-
śleniu „ciepło” kryją się nie tylko umow-
ne parametry jakościowe i ilościowe, 
zapewniające właściwy komfort cieplny 
w trakcie sezonu grzewczego, ale rów-
nież wiele pozycji kosztotwórczych, któ-
re muszą mieć swoje uzasadnienie.

Dokumentem zawierającym zbiór 
tych pozycji – cen i stawek opłat oraz 
warunków ich stosowania, opracowa-
nym przez przedsiębiorstwo i wprowa-
dzonym jako obowiązujący dla okre-
ślonych w nim odbiorców, jest:

Taryfa dla ciepła.
W tym miejscu docieramy do trze-

ciego uczestnika rynku ciepła, które-
go działania są istotne z punktu widze-

nia ponoszenia kosztów zakupu ciepła 
przez odbiorcę. To powołany na mocy 
ustawy Prawo energetyczne:

- Urząd Regulacji Energetyki.
Zadania urzędu są bardzo szerokie. 

Dla potrzeb naszego artykułu wspo-
mnieć należy o dwóch:
- udzielanie lub cofanie koncesji,
- zatwierdzanie i kontrolowanie stoso-

wania taryf ciepła przez dostawcę 
ciepła np. Tauron Ciepło.

A więc z punktu widzenia odbiorcy 
końcowego – mieszkańca, rola Urzę-
du Regulacji Energetyki sprowadza się 
do właściwego ustalenia cen jako uza-
sadnionych dla prowadzonej działalno-
ści przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

Wracając do dokumentu pod na-
zwą Taryfa dla ciepła przyjrzyjmy się 
szczegółowo znajdującym się zapi-
som. Możemy w nim znaleźć określe-
nie podziału odbiorców na grupy np. 
AG1, CZ9, IM1, itd. Grupy oznacza-
ją określenie dostarczania ciepła po-
przez sieci ciepłownicze do budyn-
ków. Dla naszej Spółdzielni decydują-
ca jest grupa AG1 obejmująca zaso-
by mieszkaniowe za wyjątkiem osie-
dla „Bańgów” (IM1).
Pod tajemniczym symbolem „AG1”

kryje się wielka moc źródeł ciepła 
skonsolidowanych w jednej grupie, ta-
kich jak np. Elektrociepłownia Katowi-
ce, Elektrociepłownia Będzin, Elektro-
ciepłownia Chorzów „ELCHO”, Elek-
trociepłownia Dąbrowa Górnicza, Elek-
trownia Łagisza oraz Ciepłownia Sie-
mianowice, Ciepłownia Dalkia w Kato-
wicach. W sumie tych źródeł jest sie-
dem. Dla tych źródeł obowiązuje jed-
na wspólna cena wytworzenia ciepła 
w taryfie.

Dlaczego to takie istotne? Bo każ-
dy wytwórca ciepła jest stroną postę-
powania o zatwierdzenie cen dla cie-
pła przed Urzędem Regulacji Ener-
getyki. Oznacza to, że cena może się 
zmieniać rocznie tyle razy, ile podmio-

tów zostaje zgrupowanych w jednej ta-
ryfie. A do tego jeszcze mamy dystry-
butora – Tauron Ciepło oraz właścicie-
li poszczególnych odcinków sieci cie-
płowniczych. Jedna grupa taryfowa to 
korzyść dla dostawcy upraszczająca 
taryfikację odbiorców, dla odbiorców 
końcowych – mieszkańców – to moż-
liwość wielokrotnych zmian cen ciepła 
w ciągu roku, bo prawo do ich zmiany 
ma zarówna dostawca, jak i wytwórca. 
W roku 2020 ceny energii cieplnej 
zatwierdzone przez Urząd Regulacji 
Energetyki, zarówno w części opłat 
związanych mocą zamówioną, opłat 
przesyłowych oraz ciepła zmieniały 
się DZIESIĘCIOKROTNIE!!! Oczywi-
ście zmiany cen ciepła to nie tylko sko-
jarzenie z podwyżkami, bo Urząd Re-
gulacji Energetyki może w uzasadnio-
nych przypadkach zatwierdzić taryfę 
obniżającą. Niestety tak dobrze nie ma 
i obniżki mają miejsce raczej spora-
dycznie. Zmiany obniżające koszty ale 
tylko części stałej wprowadzono w ro-
ku 2017 i 2018 i sięgnęły wartości od 
3,5 do ponad 6%. W kolejnych latach 
miały miejsce korekty podnoszące ce-
ny. Czasy drastycznych podwyżek cie-
pła mamy już raczej za sobą, a zmia-
ny są częściej kosmetyczne. Każda ze 
stron postępowania taryfowego kory-
guje ceny średnio ok. 0,5 - 2% rocznie.

Spoglądając z perspektywy miesięcy 
czy lat, „zmiany kosmetyczne” przekła-
dają się na konkretne wartości, co su-
marycznie przekłada się na zmiany na-
wet kilkunastoprocentowe.

W 2020 roku zmiany składników ce-
ny ciepła wynosiły łącznie:
- dla miesięcznej opłaty za moc zamó-

wioną [zł/MW] – 13%,
- ceny energii cieplnej [zł/GJ]  

– blisko 14%,
- opłaty przesyłowej stałej  

– ok. 4%,
- opłaty przesyłowej zmiennej  

– ok. 7%.
Energia cieplna, jak i pozostałe 

media należą do opłat niezależnych 
od Spółdzielni i powinny zostać roz-
liczone z ich użytkownikami w spo-
sób pokrywający poniesione wy-
datki.

Trzeba pamiętać, że wzrosty ceny 
w krótkiej perspektywie czasu nie bę-
dą dokuczliwe, natomiast skomasowa-
ne mogą wymagać korekty zaliczek na 
centralne ogrzewanie i rozliczenie cie-
płej wody użytkowej.

 mag

Jak to z ciepłem jest
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Zebrania osiedlowe 2020 Zebrania osiedlowe 2020 Zebrania osiedlowe 2020

Wnioski i odpowiedzi
Rok temu, dosłownie w ostatniej chwili, tuż przed wybuchem pandemii – 4 marca ub. r. odnotowano pierwsze  

 w Polsce zakażenie – udało się sprawnie przeprowadzić coroczne zebrania osiedlowe z udziałem Członków 
i Mieszkańców SSM.

W ich trakcie, po wysłuchaniu spra-
wozdań osiedlowych władz, głos za-
brało łącznie 41 osób, poruszając 
sprawy dotyczące danego osiedla, 
takich jak: ustawienia znaków, dro-

gi, chodniki, uporządkowania tere-
nu, ogrodzenia itp. Po wysłuchaniu 
wystąpień powołane Komisje Wnio-
skowe przedstawiły i poddały pod 
głosowanie składane przez Człon-
ków wnioski. Do realizacji przyjęto 36 
wniosków, a zdecydowany prym wio-
dły wśród w nich postulaty kierowane 
do władz miasta. I tak:
- do Urzędu Miasta Siemianowice Ślą-

skie skierowano – 20 wniosków, 
w tym do ADIENT SEATING PO-
LAND Sp. z o.o.,

- do Zarządu SSM skierowano 
– 4 wnioski,

- do Administracji osiedlowych skiero-
wano – 10 wniosków,

- do Policji – 2 wnioski.
Mimo zawirowań wywołanych koro-

nawirusem zgłoszone podczas ubie-
głorocznych zebrań wnioski sukcesyw-
nie realizowano. Przedstawiamy infor-
mację z ich wykonania.

Os. „CHEMIK”
- zebranie z 2. marca 2020 r.

1. Rozważyć możliwość wybudo-
wania wind w budynku przy ulicy 
Alfonsa Zgrzebnioka 52A, B dla 
osób starszych i niepełnospraw-
nych.

2. Wystąpić do Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie z wnioskiem 
w sprawie wykonania dodatko-
wego wjazdu i wyjazdu z osie-
dla „Chemik” w kierunku „Lasku 
Bytkowskiego” w celu uspraw-
nienia komunikacji.

3. Wystąpić do Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie z wnioskiem 
o poprowadzenie akcji stałe-
go zaopatrywania mieszkańców 
w woreczki biodegradowalne.

Ad 1. Realizując wniosek doko-
nano wizji lokalnej mającej na ce-
lu ocenę możliwości zabudowy dźwi-
gu osobowego w budynku usytuowa-
nym przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 52A, B. Przeprowadzono ją przy 
udziale uprawnionego projektanta, 
przedstawiciela producenta i dostaw-
cy dźwigów osobowych dla Spółdziel-
ni oraz pracowników SSM. Wykonano 
szczegółowe pomiary, poddano ana-
lizie obowiązujące przepisy dotyczą-
ce instalacji dźwigu osobowego ze 
szczególnym uwzględnieniem uwarun-
kowań dla osób niepełnosprawnych, 
jak również rozważano różne warian-
ty uwzględniające obsługę wszystkich 
mieszkańców dwóch segmentów bu-
dynku przy ulicy A. Zgrzebnioka. Jed-
nak na podstawie opinii projektanta 
oraz przedstawiciela producenta i do-
stawcy dźwigów dla Spółdzielni oraz 
przepisów budowlanych, ppoż., norm 
technicznych oraz odbiorów U.D.T. nie 
ma możliwości zabudowy wnioskowa-
nego dźwigu.

Ad 2. Zarząd Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej wystosował pi-
smo do Urzędu Miasta w sprawie wy-
konania dodatkowego wjazdu i wyjaz-
du z osiedla „Chemik” w kierunku „La-
sku Bytkowskiego” w celu usprawnie-
nia komunikacji. W odpowiedzi z Wy-
działu Infrastruktury Drogowej UM 
otrzymano informację, że wykona-
nie przedmiotowej drogi we wskaza-
nym miejscu jest niezgodne z Miejsco-

wym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego. Zgodnie z nim, powyższy 
teren jest terenem zieleni nieurządzo-
nej, na którym dopuszcza się:

- sieci napowietrzne i podziemne in-

frastruktury technicznej
oraz związane z nimi urządzenia 

a także urządzenia komunikacyjne oraz 
dotychczasowy sposób użytkowania.

Ad 3. Wydział Gospodarki Komunal-
nej UM poinformował Spółdzielnię, że 
jest planowany zakup worków prze-
znaczonych do zbiórki bioodpadów 
i zostaną dostarczone mieszkańcom 
w ilości 3 tysięcy sztuk.

Os. „CENTRUM”
- zebranie z 2. marca 2020 r.

1. Wystąpić do Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie z wnioskiem 
o rozważenie możliwości monta-
żu progu zwalniającego przy uli-
cy Jarosława Dąbrowskiego na 
wysokości budynku Jana Paw-
ła II 22.

2. Wystąpić do Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie z wnioskiem 
o rozważenie możliwości wyko-
nania znaku poziomego „P-20” 

ciąg dalszy na str. 6

Osiedle „Chemik” – zebranie 2. marca 2020 r.Osiedle „Chemik” – zebranie 2. marca 2020 r. Osiedle „Michałkowice” – zebranie 3. marca 2020 r.Osiedle „Michałkowice” – zebranie 3. marca 2020 r.
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na wysokości wejścia do budyn-
ku przy ul. Jana Pawła II 21.

3. Wystąpić do Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie z wnioskiem 
o rozważenie możliwości do-
świetlenia przejść dla pieszych 
wzdłuż ulicy Powstańców.

4. Wystąpić do Urzędu Miasta Siemia-
nowice Śląskie z wnioskiem o do-
konanie pomiaru natężenia hałasu 
powodowanego przez przejeżdża-
jące pociągi przy ul. Kolejowej 1-6 
oraz Jana Pawła II 21-22.

Ad 1. i 2. W odpowiedzi 
otrzymano informację, że po-
wyższe tematy zostaną prze-
analizowane na posiedzeniu 
Komisji ds. Organizacji Ru-
chu.

Wydział Infrastruktury Dro-
gowej Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie pismem 
z października 2020 roku po-
informował, że komisja nega-
tywnie opiniuje zamontowa-
nie progu zwalniającego oraz 
nie widzi konieczności zasto-
sowania oznakowania pozio-
mego P-20 „koperta”. Zamontowanie 
przedmiotowego urządzenia bezpie-
czeństwa biernego przed frontem bu-
dynku wielorodzinnego, może powo-
dować protesty mieszkańców narażo-
nych na dodatkowy hałas (szczególnie 
dotkliwy w okresie letnim przy otwar-
tych oknach) generowany przez pojaz-
dy hamujące przed progiem i przyspie-
szające po jego pokonaniu.

Ad 3. W odpowiedzi na skierowa-
ne pismo do Urzędu Miasta, Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
otrzymała informację, że nie ma moż-
liwości doświetlenia przejść dla pie-
szych w roku 2020 z uwagi na brak 
zabezpieczonych środków na ten cel 
w Budżecie Miasta. Wniosek zostanie 
ponownie przeanalizowany przy pla-
nowaniu budżetu na rok 2021.

Ad 4. Władze Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej skierowały pi-

smo do Urzędu Miasta Siemianowi-
ce Śląskie.

W odpowiedzi otrzymano informa-
cję, że dokonano pomiaru natężenia 
hałasu powodowanego przez przejeż-

dżające pociągi przy ul. Kolejowej 1-6 
oraz Jana Pawła II 21-22. Kierownik 
Laboratorium Akustycznego PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. sformułował 

wniosek, który stwierdza, iż w punk-
cie pomiarowym P4/0033/2016 dla linii 
kol. nr 161 (km 8+700) w miejscowo-
ści Siemianowice Śląskie nie stwier-
dza się występowania przekroczeń po-
ziomów dopuszczalnych hałasu w śro-
dowisku dla pory dnia i nocy.

Os. „MICHAŁKOWICE”
- zebranie z 3. marca 2020 r.

1. Ponownie wystąpić do Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie 
z wnioskiem w sprawie montażu 
luster z każdego wyjazdu na uli-
cę Przyjaźni – wyjazd od budyn-
ków przy ulicach: Przyjaźni 10, 
Przyjaźni 24 kierunek „garaże”, 
ul. Pocztowa 11-15.

2. Wystąpić z pismem do Komisji 
Ruchu Drogowego Urzędu Mia-
sta Siemianowice Śl. w sprawie 
wyraźnie większego oznakowa-
nia dojazdu do „Fabud-u” od uli-
cy Tarnogórskiej dla samocho-
dów ciężarowych powyżej 3,5 t. 
oraz remontu nawierzchni dro-
gi od „Pumar” (ul. Wyzwolenia) 
do myjni samochodowej, wraz 
z udrożnieniem zewnętrznej ka-
nalizacji deszczowej.

3. Wystosować pismo do Komen-
dy Miejskiej Policji w Siemiano-
wicach Śl. o kontrole przy ul. 
Kościelnej 34, 36 – droga poża-
rowa, samochodów blokujących 

dojazd (parkowanie na chodni-
kach i drodze).

4. Administracja osiedla „Michał-
kowice” wystąpi z pismem do 
wszystkich użytkowników tzw. 
„dzikich ogródków” przy ul. Ko-
ścielnej 36 o usunięcie niebez-
piecznych ogrodzeń.

5. Wystosować pismo do Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie 
w sprawie remontu nawierzch-
ni drogi od ulicy Oświęcimskiej 
w kierunku ulicy Władysława Si-
korskiego 4 oraz oznakowanie 

osi jezdni na całej długości 
ulicy Wł. Sikorskiego.
6. Wystosować pismo do 
Urzędu Miasta Siemiano-
wice Śląskie w sprawie re-
montu nawierzchni drogi 
(za garażami) między bu-
dynkami przy ul. Władysła-
wa Sikorskiego 2, 4.

Ad 1. Władze Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej skierowały pismo do 
Urzędu Miasta Siemianowice 
Śląskie. W odpowiedzi otrzy-
mała informację, że lustra zo-

staną zamontowane do końca czerw-
ca 2020 r. – zrealizowano.

Ad 2. W odpowiedzi Urzędu Miasta 
uzyskano informację, że wniosek zo-
stanie przeanalizowany na posiedze-
niu Komisji ds. Organizacji Ruchu. Wy-
dział Infrastruktury Drogowej Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie pismem 
z marca br. poinformował, że Komi-
sja ds. Organizacji Ruchu negatyw-
nie opiniuje powyższy wniosek. Obec-
ne oznakowanie dotyczące ruchu sa-
mochodów ciężarowych w obrębie ulic 
Tarnogórskiej i Wyzwolenia jest wy-
starczające, natomiast problemem 
może być przestrzeganie istniejącego 
oznakowania przez kierowców.

Z kolei remont nawierzchni drogi 
od firmy „Pumar” przy ulicy Wyzwo-
lenia do myjni samochodowej mo-
że nastąpić w przypadku posiada-
nych oszczędności w Budżecie Mia-
sta lub zadanie to zostanie wpisane 
do propozycji Budżetu Miasta na ko-
lejne lata.

Ad 3. Otrzymano odpowiedź, że ma-
jąc na uwadze wniosek o kontrole przy 
ul. Kościelnej 34-36 dotyczący parko-
wania pojazdów na drodze pożarowej 
oraz chodnikach (jak wynika z przepi-
sów o blokowaniu może być mowa tyl-
ko jeśli uniemożliwia to przejazd in-
nym uczestnikom ruchu drogowego), 
Wydział Ruchu Drogowego informuje, 

ciąg dalszy ze str. 5

Wnioski 
i odpowiedzi

Osiedle „Węzłowiec” – zebranie 4. marca 2020 r.Osiedle „Węzłowiec” – zebranie 4. marca 2020 r.
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że stosowne zadania zostaną zlecone 
podległym patrolom WRD.

Ad 4. Administracja ustaliła właści-
cieli tzw. „dzikich ogródków” przy ul. 
Kościelnej 36. Wysłano do nich pi-
sma w sprawie usunięcia niebezpiecz-
nych ogrodzeń.

Ad 5. W odpowiedzi do SSM wpły-
nęła informacja, że w ramach Budże-
tu Obywatelskiego na rok 2021 zo-
stał zgłoszony przez mieszkańców 
wniosek z propozycją remontu frag-
mentu ulicy Władysława Sikorskie-
go. Zakłada on remont nawierzchni 
ulicy Władysława Sikorskiego na od-
cinku między skrzyżowaniami z uli-
cami Władysława Andersa 
i Oświęcimską wraz z utwo-
rzeniem prawoskrętu z ul. 
Władysława Sikorskiego do 
ul. Oświęcimskiej, który po-
mieści 2-3 samochody.

Ad 6. W odpowiedzi otrzy-
mano informację, że w ra-
mach remontów bieżących 
jezdni i chodników na terenie 
miasta widoczne ubytki ww. 
jezdni stwarzające zagroże-
nie w ruchu kołowym zosta-
ły zlikwidowane w II kwartale 
2020 roku.

Os. „MŁODYCH”
- zebranie z 3. marca 2020 r.

1. Wykonać remont ściany gara-
ży przylegających do ADM – na-
przeciwko budynku Aleja Mło-
dych 3-7.

2. Wystosować pismo do Urzędu 
Miasta o możliwość wykonania 
przejścia dla pieszych pomię-
dzy Centrum Kultury a wyjazdem 
z ulicy Teatralnej wraz z monta-
żem lustra.

3. Wystosować pismo do Urzędu 
Miasta o rozważenie możliwości 
wykonania światła na pasach dla 
pieszych w rejonie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 oraz przy placu J. 
Skrzeka i P. Wójcika w kierunku 
„fotografa” w ramach akcji „Bez-
pieczne przejście dla pieszych”.

4. Wykonać malowanie tylnej elewa-
cji garaży przy Al. Młodych, seg-
menty A-Z.

5. Zamknąć istniejące zsypy i wybu-
dować śmietnik przy ul. ZHP 7, 9, 
10, 11.

Ad 1. Remont został wykonany 
w 2020 roku.

Ad 2. W odpowiedzi na skierowa-
ne pismo do Urzędu Miasta, Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
otrzymała informację, że temat był 

omawiany na posiedzeniu Komisji ds. 
Organizacji Ruchu UM i stwierdzono, 
że wykonanie przejścia dla pieszych 
we wskazanym miejscu, tak aby by-
ło zgodne z odpowiednimi przepisami 
i zapewniało pieszym bezpieczeństwo, 
jest niemożliwe.

Ad 3. W odpowiedzi na pismo otrzy-
mano informację, że powyższa inwe-
stycja zostanie rozważona w latach 
kolejnych w zależności od wysoko-
ści posiadanych środków finansowych 
w budżecie miasta.

Ad 4. Wystawiono zlecenie na ma-
lowanie garaży – termin wykonania to 
wiosna bieżącego roku.

Ad 5. Do końca 2021 roku wybudo-
wane będą dwa śmietniki, a równocze-
śnie dziś funkcjonujące w budynkach 
zsypy zostaną zamknięte.

Os. „BAŃGÓW”
- zebranie z 4. marca 2020 r.

1. Wystąpić do Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie z wnioskiem 
w sprawie rozwiązania problemu 
wyjazdu z osiedla „Bańgów” w re-
jonie ulicy Bańgowskiej w związ-
ku z realizowanymi inwestycjami 
mieszkaniowymi – trudności przy 
włączaniu się do ruchu.

2. Wystąpić do Urzędu Miasta 
z wnioskiem o utwardzenie pobo-
cza wzdłuż ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 7-23.

3. Wystąpić do Urzędu Miasta z wnio-
skiem w sprawie wykonania badań 
określających poziom promienio-
wania elektromagnetycznego i jego 
bezpieczeństwa dla zdrowia miesz-
kańców osiedla „Bańgów” w związ-
ku z zainstalowanymi masztami te-
lefonii komórkowej na budynku 
Szkoły Podstawowej nr 16.

4. Wystąpić do Urzędu Miasta oraz 
ADIENT SEATING POLAND Sp. 
z o.o. z wnioskiem w sprawie na-
sadzeń drzew wzdłuż Rowu Mi-
chałkowickiego.

5. Wystąpić do Urzędu Miasta 
z wnioskiem o montaż przeno-
śnych toalet przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie w rejonie terenu 
rekreacyjnego (tzw. altan grillo-
wych).

6. Zobowiązać administrację osie-
dla „Bańgów” aby wraz z Wydzia-
łem Ruchu Drogowego KMP Sie-
mianowice Śląskie zabudowała 
znaki uniemożliwiające parkowa-
nie osobom nie będącym miesz-
kańcami osiedla „Bańgów”.

Ad 1. W odpowiedzi dotyczącej roz-
wiązania problemu wyjazdu z osie-
dla „Bańgów”, Urząd Miasta poinfor-

mował SSM w maju 2020 r., 
że trwa analiza tematu włą-
czania się do ruchu pod na-
zwą „Plan rozwoju sieci dro-
gowej dla Miasta Siemianowi-
ce Śląskie”. O wynikach poin-
formują Zarząd SSM w II po-
łowie roku.

Wydział Infrastruktury Dro-
gowej Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie pismem 
z marca br. poinformował, że 
w 2021 roku zostanie opra-
cowana dokumentacja tech-
niczna projektowa dla zada-

nia pn.: „Budowa dodatkowego wyjazdu 
z „Bańgowa” i Przełajki na DK94”. Inwe-
stycja ma objąć budowę nowego połą-
czenia drogowego ulicy Bańgowskiej 
z ulicą Henryka Krupanka/Wrocław-
ską i realizowana ma być w oparciu 
o przepisy ustawy z 10 kwietnia 2003 
roku o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Celem budowy drogi 
jest zwiększenie komfortu, bezpieczeń-
stwa użytkowników oraz przepustowo-
ści dróg w tym rejonie.

Ad 2. Urząd Miasta poinformował 
w piśmie z 19 maja 2020 roku, że 
utwardzenie pobocza przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 7-23 jest niemoż-
liwe. Stanowi on pas zieleni, na którym 
występują elementy uzbrojenia.

ciąg dalszy na str. 8
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ciąg dalszy ze str. 7
Ad 3. W odpowiedzi udzielonej 

przez Urząd Miasta zalecono wystąpić 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej do właściciela masztu. Admini-
stracja i Rada Osiedla „Bańgów” wy-
stąpiły w tej sprawie do dyrekcji Szko-
ły Podstawowej nr 16, przy ul. Karo-
la Szymanowskiego 11 o przeka-
zanie aktualnych badań określają-
cych poziom promieniowania w tro-
sce o zdrowie mieszkańców. W od-
powiedzi poinformowano, że szko-
ła corocznie otrzymuje od właścicie-
li masztu tj. P4, T- Mobile, Polkomet 

wyniki pomiarów. Nie stwierdzono wy-
stępowania promieniowania elektro-
magnetycznego o wartości natężenia 
elektrycznego przekraczającego po-
ziom dopuszczalny.

Ponadto, firmy P4, T- Mobile, Polko-
met przesłały SSM aktualne sprawoz-
dania z pomiarów, które nie przekra-
czają wartości dopuszczalnych.

Ad 4. Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa skierowała pismo do 
Urzędu Miasta oraz Adient Seating 
Poland Sp. z o.o. Odpowiedzi udzielił 
Urząd Miasta informując o braku moż-
liwości nasadzenia drzew wzdłuż Ro-
wu Michałkowickiego ze względu na 
biegnące w tym rejonie linie energe-
tyczne wysokiego napięcia.

Ad 5. Zgodnie z postulatem, toale-
ta przenośna została umieszczona na 
terenach rekreacyjnych w rejonie bo-

iska od 1 kwietnia do 31 października 
2020 roku.

Ad 6. Przyjęty na zebraniu osiedlo-
wym wniosek nie wpisuje się w ogólną 
praktykę Zarządu SSM w zakresie od-
gradzania i zamykania naszych osie-
dli. Niemniej, administracja na bieżąco, 
przy współudziale służb (straży miej-

skiej), będzie monitorowała i z odpo-
wiednią determinacją dążyła do usu-

nięcia porzuconych na ulicach i par-
kingach wraków samochodów w gra-
nicach prawa.

Os. „WĘZŁOWIEC”
- zebranie z 4. marca 2020 r.

1. Zwrócić się do Urzędu Miasta 
o naniesienie koperty przy ul. 
Grunwaldzkiej 6A – „Warzyw-
niak”, celem uniemożliwienia 
parkowania samochodów, które 
ograniczają widoczność.

2. Przedstawić w gazecie „Mo-
ja Spółdzielnia” informację, co 
wchodzi w skład funduszy zależ-
nych od Spółdzielni.

3. Opublikować procentowy wzrost 
kosztów Zarządu za okres ostat-
nich pięciu lat.

4. Zaplanować remont domofonu 
z analogowego na cyfrowy w bu-
dynku przy ul. Wł. Jagiełły 27A.

5. Zwrócić się do Urzędu Miasta 
w sprawie likwidacji „dzikiego” 
wysypiska śmieci za garażami 
w rejonie Wymiennikowni – ulica 
Władysława Jagiełły 41.

6. Przeprowadzić akcję montażu od-
straszaczy „stop-ptaków” na bu-
dynkach z odnowioną elewacją 
w miejscu przesiadywania gołębi.

7. Dokonać komisyjnej kontroli ja-
kości robót związanych z budo-
wą w 2015 roku zatoki parkingo-

wej usytuowanej w rejonie budyn-
ków od Władysława Jagiełły 25D 
do Wł. Jagiełły 29A.

8. Rozważyć możliwość przyśpie-
szenia remontu kabiny dźwigu 
osobowego w budynku przy ulicy 
Wł. Jagiełły 25B.

Ad 1. W odpowiedzi Urząd Miej-
ski Siemianowice Śląskie poinformo-
wał, że naniesienie koperty na jezd-
ni przed kioskiem warzywnym przy ul. 
Grunwaldzkiej 6A będzie rozpatry-
wane na posiedzeniu Komisji ds. Or-
ganizacji Ruchu. Ww. Komisja obra-
dować będzie po raz kolejny z uwa-

gi na wniesione przez Komendę Poli-
cji w Siemianowicach Śl. wnioski doty-
czące dodatkowego oznakowania wy-
jazdu z odnogi ulicy Grunwaldzkiej na 
ulicę główną.

Wydział Infrastruktury Drogowej UM 
Siemianowice Śląskie pismem z mar-
ca br. poinformował, że po przeanali-
zowaniu wniosku postanowiono nega-
tywnie zaopiniować wyznaczenie pro-
ponowanej „koperty”, natomiast w ce-
lu wyeliminowania zagrożeń stwarza-
nych przez parkujące samochody w re-
jonie wylotu przedmiotowej drogi na uli-
cę Grunwaldzką, Komisja pozytywnie 
opiniuje ustawienie znaku „B-36 zakaz 
zatrzymywania się” w rejonie sklepu.

Ad 2. i 3. Realizując wnioski, opubli-
kowano także informację pod tytułem 
„Opłaty w spółdzielni” w pierwszym, po 
zebraniach osiedlowych wydaniu ga-
zety spółdzielczej „Moja Spółdzielnia” 
(„MS” 04/20).

Ad 4. Kompleksowy remont układów 
domofonowych z analogowych na cy-
frowe został wykonany w maju 2020 
roku – jednocześnie w klatkach scho-
dowych Władysława Jagiełły 27A, B.

Ad 5. „Dzikie” wysypisko śmieci za 
garażami usytuowanymi w rejonie wy-
miennikowni przy ulicy Wł. Jagiełły 41 
zostało zlikwidowane.

Ad 6. Montaż odstraszaczy gołębi na 

Wnioski 
i odpowiedzi

os. „Młodych”. Zbiorcze składowanie odpadów będzie od os. „Młodych”. Zbiorcze składowanie odpadów będzie od 
tego roku poza budynkami – ZHP 7-9, 10-11tego roku poza budynkami – ZHP 7-9, 10-11

os. „Michałkowice”. Zamontowano lustra drogowe  os. „Michałkowice”. Zamontowano lustra drogowe  
przy ul. Przyjaźniprzy ul. Przyjaźni
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budynkach z odnowionymi elewacja-
mi prowadzona jest na bieżąco w ra-
mach realizacji zgłoszeń mieszkańców 
w osiedlowej administracji.

Ad 7. W trakcie kontroli stanu tech-
nicznego zatoki parkingowej nie stwier-
dzono nieprawidłowości.

Wykonana w 2015 roku zatoka par-
kingowa oraz nowy chodnik w rejonie 
budynków przy ulicy Wł. Jagiełły 25D-
-29A funkcjonuje zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem.

Ad 8. Estetyzacja kabiny dźwigu 
osobowego została wykonana w 2018 
roku. Ponadto, w roku 2020 dokonano 
gruntownego remontu mechanizmów 
dźwigu. Dźwig w budynku przy ul. Wła-
dysława Jagiełły 25B jest dopuszczo-
ny do eksploatacji przez Urząd Dozoru 
Technicznego z Katowic i jest pod sta-
łym nadzorem.

Kompleksowej wymiany wszystkich 
urządzeń wraz kabiną dźwigu osobo-

wego w najbliższych latach w Planach 
Remontowych nie przewidziano.

Os. „Juliana TUWIMA”
- zebranie z 5. marca 2020 r.

1. Wystąpić do Urzędu Miasta Sie-
mianowice Śląskie z wnioskiem 
w sprawie wykonania chodnika 
przy ul. Kopalnianej od ulicy Bo-
haterów Westerplatte do Galerii 
Siemianowickiej.

2. Rozważyć możliwość wykonania 
docieplenia i malowania elewa-
cji budynku przy ulicy Hermana 
Wróbla 7.

3. Rozważyć możliwość zagospoda-
rowania terenu przy ulicy Herma-
na Wróbla 7 poprzez wykonanie 
skweru rekreacyjnego.

4. Wykonać chodnik od ulicy Hermana 
Wróbla 7 w kierunku głównej ulicy 
ks. Jana Kapicy wzdłuż parkingu.

Ad 1. W odpowiedzi z Urzędu Mia-
sta poinformowano, że …wykonanie 

chodnika wymaga projektu i zabez-
pieczenia w Budżecie Miasta środków 
finansowych na ten cel. W związku 
z powyższym, wykonanie wskazanego 
odcinka chodnika zostanie uwzględ-
nione przy przygotowaniu Budżetu 
Miasta na kolejne lata.

Ad 2. Prace dociepleniowe budynku 
przy ulicy Hermana Wróbla 7 zostały 
rozpoczęte pod koniec roku 2020 i bę-
dą kontynuowane w roku bieżącym.

Ad 3. Wnioskodawczyni wycofała się 
ze zgłoszenia swojej propozycji do Bu-
dżetu Obywatelskiego ze względu na 
procedury z tym związane.

Ad 4. Ze względu na Decyzje Admi-
nistracyjne ppoż. w budynku przy ulicy 
Hermana Wróbla 6A, B, C, D (budowa 
tzw. pionów mokrych, wykonanie głów-
nego wyłącznika prądu itp.), za zgodą 
Rady Osiedla, realizację wniosku prze-
łożono na lata późniejsze.

 dl, rg

Sprzątaj!

Co Twojego psa to i Twoje
Problem niesprzątania po czworonogach w zasadzie jest aktualny cały czas. Choć przybywa mieszkańców, któ-

rzy sięgają po to co zostawił ich pupil i wyrzucają do odpowiedniego kosza, jeszcze długa droga do tego, by 
u większości stało się to nawykiem codziennych spacerów.

„Czy nie można tego zbierać po swo-
ich ulubieńcach? Przecież to zaraza. 
Czym się różni g…wność gó…na psie-

go od gó…na ludzkiego? A jakbym ja 
tak zaczął walić kupy po trawnikach, 
w piaskownicach, w podcieniach, ar-
kadach, sadzać stolce na betonie, 
s…ć na skwerach?…”. To cytat jednej 
ze scen kultowego filmu Marka Koter-
skiego sprzed dwóch dekad „Dzień 
Świra”, w której główny bohater idzie 
przed siebie chodnikiem z chusteczką 
przyłożoną do nosa, widząc dookoła 
qpę na qpie i rozważa. Po wszystkim 
mówi coś, czego byśmy nie chcieli by 
się ziściło. A co zachęcamy do obej-
rzenia filmu.

My natomiast proponujemy od lat:
Bądź i ty pierwszy w swojej okolicy, 

daj przykład sąsiadowi, również po-

siadającemu czworonoga, że po zwie-
rzęciu można posprzątać. Bez wstydu. 
Niektórzy nawet prowokują w żartach, 
że Niemiec potrafi, a Polak nie!? 

Dzisiaj każdy chce mieć nie tylko 
piękne mieszkanie, ale i otoczenie do-
mu. Zarządcy mogą się dwoić, troić, 
ale bez pomocy samych mieszkańców 
nigdy do końca nie będzie ekstra.

Trudno jest być tym pierwszym, trze-
cim czy czwartym, który weźmie „to” 
w swoje ręce – prawda. Gdy jednak 
piąty, siódmy, dziesiąty człowiek bę-
dzie schylał się i sprzątał, stanie się 

to regułą, przyjętą normą. Jak wyrzu-
canie bieżących śmieci do kontenera 
na odpady.

W zasobach SSM jest około 90 koszy 
na psie odchody, rozmieszczono kilka-
dziesiąt tabliczek informujących o za-
kazie wyprowadzania psów tuż pod 
oknami budynków lub na przydomowe 
ogródki albo przypominających o obo-
wiązku posprzątania po pupilku. W nie-
których dzielnicach wytyczono wybiegi 
dla psów (tereny Urzędu Miasta) i pla-
nowane są kolejne – jak w Parku Le-
śnym, jaki zagospodarowany zostanie 
w drugiej połowie roku za garażami 
przy Alei Młodych. Blisko osiedli nie-
rzadko są zielone większe przestrzenie. 
Fakt faktem, coraz więcej mieszkańców 
sprząta po czworonogach. To wciąż 
jednak mało - widać to zwłaszcza teraz, 
świeżo po zimowych roztopach. rg

 W osiedlach SSM są i dobre przykłady   W osiedlach SSM są i dobre przykłady  
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Gruz? Nie do śmietnika
Powoli sezon na remonty będzie się rozkręcał. Warto pamiętać, że gruz nie jest „zwykłym” odpadem, który 

wrzucamy do śmietnika… Nie tylko niszczy on kontener na śmieci a porzucony przy altanie śmietnikowej – 
psuje estetykę osiedla. Odpady poremontowe to wciąż – co widać po osiedlowych miejscach składowania odpa-
dów – kłopot. Problem, za który dodatkowo płacimy z naszych kieszeni.

Ktoś się urządzi a za/płacą wszyscy
Zlecając remont firmie, powinniśmy 

na wstępie zostać poinstruowani przez 
jej robotników, o legalnym sposobie po-
zbycia się odpadów remontowych. Ina-

czej bywa, gdy przeprowadzamy re-
mont na własną rękę, często robiąc to 
możliwie w taki sposób, by ponieść jak 
najmniejsze koszty finansowe. W osta-
tecznym rozrachunku, murowaną po-
zycją, na której oszczędzamy jest wła-
śnie pozbycie się poremontowego gru-
zu i wszelkich pozostałych po remoncie 
odpadów, co niekiedy odbywa się na 
zasadzie: „tu podrzucę trochę, tam tro-
chę. Robimy to również bardzo często 
przy małych pracach remontowych, jak 
wymiana muszli klozetowej czy okna.

Gruz odnajdujemy wówczas w konte-
nerach na zmieszane, porzucony przy 
altanach śmietnikowych, a nawet po-
jemnikach na surowce wtórne (?!). Nie-
wiedza to, czy świadome działanie, za 
którą mieszkańcy ponoszą (i będą po-
nosić) koszty? Trzeba mieć świado-
mość, że aby pozbyć się podrzucone-
go przez sąsiada gruzu, trzeba zamówić 
i zapłacić opróżnienie i transport – nie 
odbywa się to tylko za „dziękuję” – pie-

niądze na ten cel pochodzą z naszych 
(„czynszowych”) kieszeni. Dalej – trze-
ba mieć na względzie to, że wymaga-
nia względem segregacji odpadów ko-
munalnych w Polsce spowodują w pew-

nym momencie, że kontrola naszego 
śmietnika wykaże, iż jego użytkowni-

cy – mieszkańcy nieruchomości, któ-
rzy przypisani są do danego śmietnika – 
nie segregują odpadów więc… zapłacą 
za śmieci jeszcze więcej. Nawet nie ba-
cząc na to, że część użytkowników jed-
nak segreguje właściwie. Poremontowy 
gruz w pojemniku na odpady zmieszane 
– chociażby po niewielkim domowym re-
moncie – też uprawnia do wniosku, że 
segregacja odpadów w danej nierucho-
mości nie przebiega prawidłowo.
Wywóz na zamówienie albo PSZOK

Sezon na małe czy większe remonty 
za chwilę ruszy na dobre. Chcąc więc 
oszczędzić sobie nieprzyjemności – bo 
tak, delikatnie mówiąc, należy traktować 
„nakrycie nas” na nielegalnym wyrzuca-
niu do śmietnika gruzu – miejmy świa-
domość tego, jakie mamy w Siemiano-
wicach Śląskich możliwości pozbycia 

się odpadów poremontowych w sposób 
legalny, nie budzący żadnych wątpliwo-
ści jako „czysty gruz” (patrz ramka):
- dostarczenie go do Punktu Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) przy ulicy Wyzwolenia 18E 
(w dni robocze 600-1800, sobota: 700-
1500), gdzie jest on bez dodatkowej 
opłaty odbierany. Zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta z 24 października 2019 
roku, dotyczącą odbioru odpadów 
komunalnych w mieście, na jeden 
adres zamieszkania możemy dostar-
czyć do PSZOK-a (nawet rozłożoną 
na kilka dostaw) 1 tonę odpadów bu-
dowlanych na rok.

- wywóz na zamówienie. Nie mając 
możliwości samodzielnego dostar-
czenia odpadów remontowych do 
PSZOK-a (brak samochodu, taczki) 
możemy zamówić w firmach zajmu-
jących się wywozem odpadów, a jest 
ich w rejonie kilka uprawnionych, od-
płatnie kontener lub worek typu big-
-bag, jaki stawiamy przy ulicy, chod-
niku nieopodal klatki schodowej, któ-
ry po zapełnieniu zostaje w ramach 
ceny – po telefonicznym zgłoszeniu 
– wywieziony. Wybierając firmę, która 
odbierze od nas big-bag lub kontener 
zwróćmy uwagę na odpady, jakie za-
kładamy, że powstaną przy remoncie 
i skalkulujmy oferty. Więcej informa-
cji znajdziemy w Internecie, wpisując 
hasłowo „odbiór gruzu Siemianowice” 
czy kontaktując się z Wydziałem Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

- „Przyjmę gruz”. Przeglądając ogłosze-
nia reklamowe można niekiedy na-
trafić na tego typu oferty bezpłatnego 
pozbycia się odpadów remontowych 
- „czystego” gruzu remontowego. rg

Do worka Big-Bag lub 
kontenera wrzucamy:

- gruz ceglany i betonowy,
- zmieszany betonowy z ceglanym 

z małą zawartością ceramiki  
(np. glazura, kafle),

- tynki
- ceramikę sanitarną 

(muszle, umywalki, bidety),
- płyty kartonowo-gipsowe

 (w zależności od firmy ich odbiór 
jest w ofercie podstawowej lub 

rozszerzonej i różne są w związku 
z tym płatności).

Big-bag czy kontener ustawiamy w takim miejscu,  Big-bag czy kontener ustawiamy w takim miejscu,  
by samochód mógł go swobodnie odebraćby samochód mógł go swobodnie odebrać Są sposoby na legalne pozbycie się gruzuSą sposoby na legalne pozbycie się gruzu
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100 lat od Plebiscytu na Górnym Śląsku

20 marca 1921 roku to jedna z dat, które wryły się w historię Górnego Śląska. Tego dnia, na mocy ustaleń 
traktatu wersalskiego na tych ziemiach odbył się plebiscyt, który miał jasno zdecydować o podziale spor-

nego obszaru między Polskę a Niemcy. Miał. Minęła setna rocznica tego wydarzenia.

Żyć w Polsce czy w Niemczech?
Skomplikowane losy międzywojenne Górnego Śląska
Koniec I wojny światowej na Górnym Śląsku nie był rów-

noznaczny z szybkim powrotem do stabilizacji, normalno-
ści. Wraz z upadkiem Cesarstwa Niemieckiego i powsta-
niem Republiki Weimarskiej, a równocześnie odradzeniem 
się po latach rozbiorów państwa polskiego, przybrała na 
sile walka o przynależność państwową tego znaczącego 
przemysłowo, bogatego w surowce i z dużym z potencja-
łem gospodarczym regionu.

Podczas słynnej konferencji pokojowej w Wersalu w 1919 
roku, zwycięskie mocarstwa kreśliły nowe granice Europy. 
Zastanawiano się również nad losem Górnego Śląska (ze 
Śląskiem Opolskim) – czy lepiej, by pozostał w granicach 
Niemiec, czy też oddać go Polsce. Postanowiono, że o tym 
powinni zdecydować sami mieszkańcy.

W lutym 1920 roku na obszar ten przybyła Międzysojusz-
nicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa z siedzibą w Opo-
lu. Podstawowym zadaniem komisji było przeprowadzenie 
plebiscytu, czuwanie nad prawidłowym jego przebiegiem, 
ale także utrzymanie porządku i spokoju w regionie.

Sytuacja na Górnym Śląsku od zakończenia wojny by-
ła napięta. Wyrazem tego były zrywy powstańcze polskiej 
ludności w 1919 i 1920 roku, a później już po plebiscycie 
w 1921 roku. Po ogłoszeniu daty plebiscytu, który wyzna-
czono na 20 marca 1921 roku, zarówno ze strony polskiej, 
jak i niemieckiej nastąpiła ostra akcja propagandowa – ty-
siące ulotek, pism, broszur, afiszów, przedsięwzięć arty-
stycznych. Na czoło Polskiego Komisariatu Plebiscytowe-
go, kierującego akcją propagandową rząd Rzeczpospoli-
tej desygnował urodzonego w naszym mieście (w osadzie 
„Sadzawki”) Wojciecha Korfantego, a siedzibą stał się bu-
dynek Hotelu „Lomnitz” w Bytomiu (mieścił się przy ulicy 
Gliwickiej). To, w jaki sposób wyglądała ta działalność w re-
gionie, na przykładzie terenu dzisiejszej gminy Siemiano-
wice Śląskie, w ówczesnym podziale, nakreślił swego cza-
su prof. dr hab. Zdzisław Janeczek w publikacji książko-
wej „Od Sancovic do Siemianowic. Szkice z dziejów mia-
sta i okolic”. Swoista kampania wyborcza trwała ponad rok. 
W strategii agitacyjnej ujęto między innymi kwestię górno-
śląskiej autonomii.

Mieszkańcy stawali też wówczas przed różnymi dylema-
tami. Nie tylko względem tożsamości narodowej, sympa-
tii politycznych, ale i też w kwestiach ekonomicznych, spo-
łecznych. Ostateczny wynik Plebiscytu nie był dla Polski 
korzystny. W głosowaniu wzięło udział 
blisko 98% uprawnionych – 1.190.846 
wyborców. Za Niemcami opowiedziało 
się 707.605 mieszkańców (59,6%), za 
przyłączeniem obszaru plebiscytowe-
go do Polski – 479.359 (40,4%). Spo-
glądając w dane z rejonie siemianowic-
kiego – według informacji zebranych 
przez prof. Janeczka – za Polską odda-
no 11.815 głosów, za Niemcami zaś – 
14.349. W podziale jednak na gminy/re-
jony (Bańgów, Bytków, Huta Laura, Mi-
chałkowice, Michałkowice Dwór, Prze-

łajka, Siemianowice, Siemianowice Dwór, Wełnowiec-Byt-
ków) większość obszaru administracyjnego dzisiejszych 
Siemianowic Śl. opowiedziało się za Polską.

Ogólny rezultat był sporym rozczarowaniem dla stro-
ny polskiej. Oceniono, że jedną z przyczyn, jakie zaważy-
ły o wyniku byli między innymi emigranci, czyli urodzeni tu 
Górnoślązacy, jacy w momencie wyborów zamieszkiwa-
li poza granicami regionu, dopuszczeni do głosowania tu-
taj, których liczba ściągniętych z głębi Niemiec zaskoczy-
ła. Na około 190 tys. emigrantów w ogóle, tylko 10 tysięcy 
zagłosowało za Polską, co zaważyło na wyborczym wyni-
ku. Istotny był również fakt, że plebiscyt odbył się na terenie 
z funkcjonującą administracją niemiecką, w znacząco zger-
manizowanych miastach, przy antypolskiej propagandzie, 
wspieranej przez bojówki Selbstschutzu, a także włączenie 
w obszar plebiscytowy kilku mocno niemieckich powiatów 
(głubczyckiego, prudnickiego, kluczborskiego).

Podczas przeprowadzania plebiscytu złamano jeden z za-
pisów wynikających z traktatu wersalskiego, według które-
go głosowanie miało być obliczane gminami. Komisja przy-
jęła jednak ogólny wynik. Władze Niemiec zażądały, by ca-
ły obszar plebiscytowy pozostał w ich granicach. Wojciech 
Korfanty zdecydował się zinterpretować głosowanie wła-
śnie w sposób „gminny”, obracając wyborczy wynik w suk-
ces Polski. Okazało się bowiem, że biorąc pod uwagę po-
dział na gminy, większość z nich opowiedziała się jednak 
za Polską. Przedstawił na tej podstawie własną propozy-
cję podziału obszaru plebiscytowego, w tym pozostawia-
jąc przemysłową część Górnego Śląska z Katowicami po 
stronie polskiej, co niemieckiej stronie z kolei nie pasowa-
ło, znając jego potencjał przemysłowy i respektując ogólny 
liczbowy rezultat głosowania.

Na ostateczne rozwiązanie kwestii Górnego Śląska przy-
szło czekać kolejne, długie miesiące. Plebiscyt nie zakoń-
czył dyskusji o kształcie regionu, pozostawił pole do róż-
nych interpretacji. Pokłosiem niekorzystnego dla Polski wy-
niku wyborów i niezadowalającej interpretacji przy podzia-
le większości powiatów Śląska był niebawem między inny-
mi kolejny zryw ludności polskiej – trzecie, zwycięskie, po-
wstanie śląskie, jakie wybuchło z początkiem maja 1921 
roku. Decyzja w sprawie podziału Górnego Śląska zapadła 
ostatecznie w październiku 1921 roku. 15 maja 1922 roku 
w Genewie podpisano polsko-niemieckie porozumienie re-
gulujące podział.

Historycy do dziś toczą dyskusję o tym 
burzliwym dla tego regionu okresie kil-
ku lat po I wojnie światowej, rozważa-
jąc między innymi nad sprawiedliwością 
takiego a nie innego wytyczenia granic 
i znaczeniem powstań śląskich w tej sy-
tuacji. Jedno jest pewne. Historia Gór-
nego Śląska jest trudna. To dzieje czę-
sto skomplikowane, jak przykład okresu 
starań o przynależność państwową, któ-
ry to temat teraz, sto lat później, został 
tu ledwie zarysowany.

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

Osiedle im. Juliana Tuwima
W budynku przy ulicy Wojciecha 

Korfantego 2 trwa kompleksowy re-
mont klatek schodowych. W klatce „C” 
dodatkowo, zgodnie z planem remon-
tów, prowadzona jest wymiana dźwigu 
osobowego. Taka wymiana trwa rów-
nież w innej części osiedla, w jednym 
z budynków przy ulicy Okrężnej, kon-
kretnie pod „jedynką”. Kolejne większe 
prace malarskie nastąpią za jakiś czas 
w klatkach schodowych budynku przy 
ulicy Hermana Wróbla 6A i B. W tym 
momencie montowane są tam koryt-
ka pionowe i poziome przeznaczone 
na instalacje multimedialne. To zapo-
wiedź dużego remontu.

Przy sprzyjających warunkach pogo-
dowych wznowiono prace docieplenio-
we elewacji od strony balkonów budyn-
ku przy ulicy Hermana Wróbla 7. Rusz-
towania widoczne są z kolei na ścianie 
frontowej najbardziej na południe wysu-
niętego budynku SSM osiedla „Tuwima” 
– przy Leśnej 7. Tutaj celem jest usu-
nięcie ciemnozielonej narośli z elewacji 
i ponowne jej odmalowanie.

Zgodnie z planem administracja zle-
ciła kapitalny remont dachu przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 4A, B. W tym 
roku nie będzie to jedyny budynek, 
gdzie takie roboty zlecono. Następ-
ne w kolejności będą roboty dekarskie 
przy ulicy W. Korfantego 1A.

Po zeszłorocznych dużych robotach 
na elewacji budynku, przyszła kolej na 
domofony. Od kilku tygodni mieszkań-
cy dwóch klatek schodowych przy ulicy 
H. Wróbla 1 korzystają z nowej insta-
lacji. Przy wejściu do budynku zamon-
towano cyfrowe kasety domofonowe.

Osiedlowi konserwatorzy przeprowa-
dzili kontrole urządzeń zabawowych 

wszystkich placów zabaw przed sezo-
nem wiosennym. W najbliższym cza-
sie, według zapowiedzi ADM, place 
zabaw doposażone zostaną w dodat-

kowe urządzenia, co z pewnością naj-
bardziej ucieszy najmłodszą część 
mieszkańców osiedla.

Trwają przeglądy instalacji gazowych 
i wentylacji w kolejnych budynkach, te-
raz przy ulicy Hermana Wróbla.

Osiedle „Chemik”
Kolejny rok z rzędu, jedno z najważ-

niejszych zadań remontowych osie-
dla dotyczy usuwania korozji biolo-
gicznej (ciemnozielonej narośli) z ele-
wacji budynków. W 2021 roku też za-
planowano ich kilka – przy ulicy Al-
fonsa Zgrzebnioka. Według zapowie-
dzi administracji, niebawem rusztowa-
nia mają pojawić się przy ścianie fron-
towej budynku przy A. Zgrzebnioka 
45, a potem będzie kontynuacja – A. 
Zgrzebnioka 31-33, 39-41…

Prawdopodobnie jeszcze w kwiet-
niu wybudowany zostanie nowy za-
budowany i zamykany na klucz śmiet-
nik, zlokalizowany między budyn-
kami Alfonsa Zgrzebnioka 51-52. 
Tym samym w osiedlu „Chemik” do-
biega końca plan wykonania este-
tycznych, zamykanych wiat śmietni-
kowych. Ostatni, jaki pozostał do re-
alizacji znajduje się w pobliżu budyn-
ku przy ulicy Niepodległości 58. Na 
przełomie drugiego i trzeciego kwar-
tału tego roku wykonana zostanie tam 

zadaszona wiata śmietnikowa z furtką 
(lekka zabudowa).

W kwietniu też zaplanowano czę-
ściowy remont kolejnego dachu – przy 
Walerego Wróblewskiego 47.

Z rozpoczynających się prac moż-
na wspomnieć o robotach poprzedza-
jących kapitalne remonty klatek bu-
dynku przy ulicy Niepodległości 57-
59. Zanim ekipa remontowa zajmie 
się odświeżaniem ścian, uporządko-
wana zostanie instalacja teletechnicz-
na (kable i skrzynki multimedialne róż-
nych operatorów), a zamontowane bę-
dzie oświetlenie klatek ledowe z czuj-
nikami ruchu.

Osiedlowi konserwatorzy, jeszcze 
przed sezonem lęgowym ptaków, do-
konali przycinki gałęzi drzew przy uli-
cy Alfonsa Zgrzebnioka. Z innych 
marcowych prac, jakimi się zajmowa-
li można wspomnieć na przykład o wy-
mianie pionu kanalizacyjnego w piwni-
cy przy W. Wróblewskiego 71.

Teren osiedla po wielomiesięcznych 
robotach gazowych wreszcie został do 
końca uporządkowany. Zniknęły mię-
dzy innymi pozostawione pojedyncze 
rury, elementy ogrodzeń, odtworzo-
no część chodników, przez które prze-
kopywano się, uzupełniono żywopło-
ty czy wyrównano i zasiano trawę na 
zniszczonych trawnikach.

Osiedle „Węzłowiec”
Od początku roku dużo uwagi po-

święcono odnawianiu klatek scho-
dowych przy ulicach Grunwaldzkiej 
i Władysława Łokietka. Ostatnio, za-
kończono roboty malarskie w kolej-
nych klatkach – Grunwaldzka 7A, B. 
Istotnym elementem planu remontów 
jest również systematyczna wymiana 
kaset domofonowych z analogowych 
na cyfrowe. Remont instalacji domofo-
nowych, zwieńczony nową kasetą do-
mofonową przeprowadzono w ostat-
nich tygodniach przy ulicy Władysła-
wa Łokietka 18 i 20, a w trakcie jest 
kolejna – przy ulicy Wł. Łokietka 24.

W klatkach schodowych przy ulicy 
Wł. Łokietka 18, 20, 22, 24 osiedlowi 
konserwatorzy wymienili oświetlenie 
na ledowe z czujnikami ruchu.

Energooszczędne żarówki ledowe 
zamontowano też w następnych osie-
dlowych latarniach, w rejonie Włady-
sława Jagiełły 35-37-39.

Znaczne postęp poczyniono w ostat-
nim czasie w kwestii przeglądu, napra-
wy bądź odtworzenia istniejącej na bu-

ciąg dalszy na str. 17

W pierwszym kwartale roku w kilku W pierwszym kwartale roku w kilku 
budynkach SSM prowadzona jest budynkach SSM prowadzona jest 

wymiana dźwigów osobowychwymiana dźwigów osobowych

Jest co robić
Utrzymujące się przez dłuższy czas sprzyjające warunki atmosferyczne 

sprawiły, że w marcu nabrały rozpędu niektóre roboty zewnętrzne, jakie 
ujęto w planach remontowych na ten rok dla poszczególnych osiedli spół-
dzielczych. Nadal też dużo remontów odbywa się w klatkach schodowych.
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NOWOŚĆ — Panorama RTG, Tomografia stomatologiczna — NOWOŚĆ
IMPLANTY, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości
JEDNOWIZYTOWE LECZENIE KANAŁOWE Z MIKROSKOPEM

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, PROTETYKA - PEŁNY ZAKRES
STOMATOLOGIA - LECZENIE I PROTEZY ZĘBOWE; 

REUMATOLOGIA, CHOROBY NACZYŃ, KARDIOLOGIA
ul. E. Orzeszkowej 20, Siemianowice Śl. Michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97
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Wszystkim Pacjentom życzymy Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Solemnitas SolemnitatumSolemnitas Solemnitatum
WWielkanoc to najważniejsze i najstarsze Święta liturgiczne w Kościele. Solemnitas Solemnitatum – uroczystość 

uroczystości – słowa przypisane Wielkanocy przez papieża Grzegorza Wielkiego (ur. ok. 540 r., zm. 604 r.) 
w pełni oddają wyjątkowy charakter tych Świąt. W dwuwyrazowym, lapidarnym wręcz określeniu ujęto wielkość 
i znaczenie Świąt, jakie za paręnaście godzin będziemy obchodzić.

Wielkanoc przypada na pierwszą nie-
dzielę po pierwszej wiosennej pełni księ-
życa, tj. między 22 marca a 25 kwietnia. 
Wielkość tych świąt wynika ze Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa, gdyż

nie wiedzielibyśmy,
co naprawdę wydarzyło się w Betle-

jem – narodzenie Jezusa, a w następ-
stwie jego działalność – gdyby nie do-
tarła do nas wieść o Zmartwychwstaniu.

Termin obchodzenia Wielkanocy, 
nawiązujący do żydowskiego świę-
ta Paschy ustalono na soborze nicej-
skim w 325 roku. Pascha to (z hebraj-
skiego Pesach) rytuał religijny sięga-
jący najstarszych wierzeń plemion se-
mickich, a także fenickich. Zamiesz-
czone w tekstach z Ras Szamara mity 
o Baalu mówią o świętach żniw, pod-
czas których – wśród innych obrzędów 
– składano ofiarę z pierwszego snopa 
jęczmienia i ostatniego snopa zżętego 
zboża. Święto Paschy jest ogniwem łą-

Garść wielkanocnych przysłów:
- Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.
- Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.
- Deszcz na Wielki Piątek napcha każdy kątek.
- W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda.
- Gdy na świętego Marka (25 IV) Wielkanoc przypada, cały świat zawoła „biada”.
- Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu uciecha mała.

- Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce pomocny.
ciąg dalszy na str. 18
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Jest co robićJest co robić

os. „Chemik”. Wkrótce będzie nowa wiata śmietnikowa os. „Chemik”. Wkrótce będzie nowa wiata śmietnikowa 
- A. Zgrzebnioka 51-52- A. Zgrzebnioka 51-52

Kolejne klatki czeka remont, m.in. Wł. Reymonta 42, 44Kolejne klatki czeka remont, m.in. Wł. Reymonta 42, 44

os. „Centrum”. Odremontowano murek oporowy wraz os. „Centrum”. Odremontowano murek oporowy wraz 
z zejściem do piwnicy - R. Gansińca 2z zejściem do piwnicy - R. Gansińca 2

os. „Michałkowice”. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączem os. „Michałkowice”. Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączem 
do budynku gotowa, teraz czas na rekultywację terenu - do budynku gotowa, teraz czas na rekultywację terenu - 

Pocztowa 14Pocztowa 14

os. „Bańgów”. Wiata śmietnikowa niebawem gotowa os. „Bańgów”. Wiata śmietnikowa niebawem gotowa 
 - Wł. Reymonta 34 - Wł. Reymonta 34

os. „Centrum”. Kilka tygodni i klatka schodowa os. „Centrum”. Kilka tygodni i klatka schodowa 
odmalowana - Powstańców 54Codmalowana - Powstańców 54C

os. „Węzłowiec”. Kolejne klatki schodowe ulicy os. „Węzłowiec”. Kolejne klatki schodowe ulicy 
Władysława Łokietka mają nową instalację Władysława Łokietka mają nową instalację 

domofonowądomofonową

os. „Chemik”. W końcu warunki atmosferyczne os. „Chemik”. W końcu warunki atmosferyczne 
pozwoliły na dokończenie rekultywacji terenów osiedla pozwoliły na dokończenie rekultywacji terenów osiedla 

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

os. „Tuwima”. Trwa usuwanie korozji biologicznej os. „Tuwima”. Trwa usuwanie korozji biologicznej 
z elewacji frontowej - Leśna 7, 7A, 7Bz elewacji frontowej - Leśna 7, 7A, 7B

os. „Tuwima” Niebawem udostępniona zostanie nowa os. „Tuwima” Niebawem udostępniona zostanie nowa 
winda - W. Korfantego 2Cwinda - W. Korfantego 2C

os. „Tuwima”  Trwa remont klatek schodowych - W. Korfantego 2os. „Tuwima”  Trwa remont klatek schodowych - W. Korfantego 2

os. „Młodych”. Elewacje prezentują się coraz lepiej - J. os. „Młodych”. Elewacje prezentują się coraz lepiej - J. 
Stęślickiego 1-2Stęślickiego 1-2

os. „Węzłowiec”. Kolejne klatki odnowione os. „Węzłowiec”. Kolejne klatki odnowione 
- Grunwaldzka 7A, B- Grunwaldzka 7A, B

os. „Chemik”. W drugim kwartale os. „Chemik”. W drugim kwartale 
z kolejnych elewacji zniknie z kolejnych elewacji zniknie 
ciemnozielona narośl, tu:  ciemnozielona narośl, tu:  

A. Zgrzebnioka 45A. Zgrzebnioka 45

os. „Centrum”. Trwają doraźne os. „Centrum”. Trwają doraźne 
naprawy pojedynczych balkonów - R. naprawy pojedynczych balkonów - R. 

Gansińca 7Gansińca 7

os. „Michałkowice”. Warstwa os. „Michałkowice”. Warstwa 
styropianowa w miejsce płyt styropianowa w miejsce płyt 
acekolowych - Kościelna 36acekolowych - Kościelna 36
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Siemianowice Śląskie, 

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

 32 765-38-71 lub 506 178 147
Oferujemy Państwu:

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

 Szeroki asortyment trumien oraz urn, a także palm, wieńców i bukietów

 Własną chłodnię, windy do opuszczania trumien i urn, baldachim pogrzebowy

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

 Usługi grabarskie na terenie cmentarza w Bytkowie (przy parafii św. Ducha)

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL
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SALON ŁAZIENEK
płytki, gresy, wanny, brodziki,  
umywalki, meble łazienkowe…

Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 103  
tel. 32 730-82-22, kom. 506 839 932

www.dekorexpert.pl godziny pn.-pt. 9-17, sob. 9-13

s-550/10-20

Treningi ponownie Treningi ponownie 
w zawieszeniuw zawieszeniu

ZeZe względu na zaostrzenie w drugiej poło-
wie marca rygoru sanitarnego, między in-

nymi dla aktywności sportowej, treningi piłkarskie 
dla dzieci organizowane przez SSM zostały czaso-
wo zawieszone.

Wznowienie zajęć uzależnione jest od dalszych wy-
tycznych ministerialnych.

rg
foto archiwumfoto archiwum
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dynkach instalacji odgromowej. Takie 
prace podjęto kolejno przy: Władysła-
wa Jagiełły 25, 27 i 29.

Niedawno rozpoczęły się prace związa-
ne z wymianą dźwigu osobowego w bu-
dynku przy Władysława Jagiełły 9A.

Osiedle „Centrum”
Ku końcowi zmierza remont klatki 

schodowej wysokiego budynku przy 
ulicy Powstańców 54C. Wykorzystu-
jąc dogodne warunki atmosferyczne, 
administracja zleciła naprawy na poje-
dynczych balkonach, ujętych w planie 
ze względu na ich zły stan technicz-
ny (pęknięcia, skruszone tynki). Rusz-
towania pojawiły się przy Ryszarda 
Gansińca 7, w dalszej kolejności będą 
takie prace wykonywane przy R. Gan-
sińca 8 i 9.

W tej części osiedla, konkretnie przy 
Ryszarda Gansińca 2 wykonano 
w marcu remont sfatygowanego z bie-
giem lat murku oporowego od strony 
wejścia do klatki oraz zejścia do piw-
nicy.

W najbliższych planach administra-
cji jest między innymi awaryjna napra-
wa odcinka kanalizacji przy ulicy Ko-
lejowej 5.

Osiedle „Młodych”
Cztery duże zadania remontowe są 

obecnie realizowane na terenie osie-
dla „Młodych”:

- od kilku miesięcy trwa docieplenie 
budynku przy ulicy Jana Stęślickiego 
1-2, po usunięciu z elewacji płyt ace-
kolowych. W tej chwili ekipa remonto-
wa zajmuje się stroną balkonową,

- od początku roku trwają prace zwią-
zane z odnowieniem kilku kolejnych 
klatek schodowych osiedla. Te, aktual-
nie trwają w budynku przy Bohaterów 
Westerplatte 4-12,

- ruszył drugi etap prac związanych 
z remontem balkonów i dociepleniem 
fragmentu elewacji przy Placu Józe-
fa Skrzeka i Pawła Wójcika 7 – seg-
ment „B”,

- w kilku klatkach schodowych osie-
dla trwa wymiana dźwigów osobo-
wych. Roboty prowadzone są przy:

- ZHP 10, 11,
- Szarych Szeregów 2,
- Bohaterów Westerplatte 6.
Z innych prac można jeszcze wspo-

mnieć o tym, że osiedlowi konserwato-
rzy zajmują się usuwaniem drobnych 
awarii na instalacjach wodnych czy 
elektrycznych i o trwających przeglą-
dach instalacji gazowej oraz wentylacji 
przy Szarych Szeregów 1-4.

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu, konkretnie przy ulicy 

Władysława Reymonta 34, pojawi-
ła się kolejna nowa wiata śmietniko-
wa, z zamykaną na klucz furtką. Pod 
koniec marca montowano jej zadasze-

nie. W dalszej perspektywie w najbliż-
szych latach wszystkie śmietniki będą 
w ten sposób wykonane.

Zanim w klatkach schodowych przy 
ulicy Władysława Reymonta 42 i 44 
pojawi się ekipa remontowa, by je od-
nowić, swoje instalacje teletechniczne 
do końca muszą przełożyć operatorzy 
tych multimediów.

Na wnioski mieszkańców administra-
cja zleciła montaż odstraszaczy gołę-
bi na budynkach, w miejscach gdzie 
gołębie sprawiają zazwyczaj najwięcej 
problemów. Kolce wyłożono m.in. przy:

- Marii Skłodowskiej-Curie 7, 9, 63,
- Władysława Reymonta 22, 26, 40, 56.
Trwa wymiana pionu zimnej, ciepłej 

wody oraz cyrkulacji w budynku przy 
ulicy Władysława Reymonta 34. Sys-
tematycznie odbywa się też legaliza-
cja wodomierzy na kolejnych adre-
sach, teraz przy M. Skłodowskiej-Cu-
rie 35-59.

Osiedle „Michałkowice”
Największe i najważniejsze na ten 

moment prace remontowe prowadzo-
ne w Michałkowicach dotyczą robót 
związanych między innymi z usuwa-
niem płyt acekolowych zawierających 
azbest i wykonania termomoderniza-
cji kolejnego budynku – przy ulicy Ko-
ścielnej 36. Identyczne prace wyko-
nywano w zeszłym roku na sąsiednim 
budynku przy Kościelnej 34.

Administracja, korzystając z odpo-
wiednich warunków atmosferycznych, 

zleciła roboty dekarskie na kilku bu-
dynkach. Częściowo więc odremonto-
wano dachy przy ulicach:

- Przyjaźni 10B, 36A,
- Wyzwolenia 8B.
Z kolei nową instalację odgromową 

budynku wykonano przy Kościelnej 
34. Następny adres, gdzie „odgromów-
kę” poddano przeglądowi i wykonywa-
ne są niezbędne prace to Stawowa 6.

Dobiegły końca roboty, zainicjowa-
ne pod koniec stycznia na zlecenie 

Wodociągów Siemianowickich „Aqua 
Sprint” obejmujące kolejny etap wy-
miany sieci kanalizacyjnej przy ulicy 
Pocztowej wraz z przyłączem do bu-
dynku – rejon Pocztowej 14. Inwesty-
cja miała na celu między innymi wyklu-
czenie problemu zalewania piwnic tej 
części Michałkowic. Teren przed bu-
dynkiem jest w tej chwili przywracany 
do stanu pierwotnego.

Problemy z „wysłużeniem się” ka-
nalizacji a przez to zalewaniem piwni-
cy odczuwali też mieszkańcy budyn-
ku przy ulicy Przyjaźni 10. Na przeło-
mie lutego i marca robotnicy zajęli się 
wymianą odcinka przyłącza kanaliza-
cji do studni.

Osiedlowi konserwatorzy zajmują 
się realizacją zgłoszeń związanych 
z drobnymi awariami, o jakich informu-
ją mieszkańcy administrację. rg

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

Jest co robić

ciąg dalszy ze str. 12

os. „Młodych”. Remont balkonów postępuje - Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7os. „Młodych”. Remont balkonów postępuje - Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7
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czącym judaizm z chrześcijaństwem – 
Ostatnia Wieczerza, którą spożył Je-
zus Chrystus wraz z apostołami.

Wielki Tydzień
Święta te są poprzedzone czterdzie-

stodniowym postem, kończy go Wiel-
ki Tydzień, którego pierwszym dniem 
jest Niedziela Palmowa, zwana rów-
nież „kwietną” lub „wierzbną”.

Podczas Wielkiego Tygodnia szcze-
gólnymi dniami są tworzące tzw. Tridu-
um Paschalne:
- Wielki Czwartek – Ostatnia Wie-

czerza,
- Wielki Piątek – Ukrzyżowanie,
- Wielka Sobota – żałoba w Kościele, 

adoracja Grobu Pańskiego.

To na te święta przypada usta-
nowienie sakramentu komunii – ła-
manie chleba przez Jezusa podczas 
Ostatniej Wieczerzy w wieczerniku 
– i stanu kapłańskiego.

W tym czasie w kościołach odbywa-
ją się m.in. rekolekcje, przeprowadza-
na jest Droga Krzyżowa upamiętniają-

ca przejście Jezusa niosącego krzyż 
od domu Piłata na Golgotę, święcone 
są potrawy, ogień.

Ze święconym – głównie z baranka-
mi i ubarwionymi, ozdobionymi jajkami 
w starożytności symbolizującymi życie, 

a u chrześcijan zmartwychwstanie – uda-
jemy się do kościołów w Wielką Sobotę.

Czas radości
Wielkanoc jest czasem radości – sym-

bolizuje ją biały kolor szat liturgicznych. 
Święta te przypadające na czas walki 
zimy z wiosną – były dla pokoleń Pola-
ków zawsze symbolem zwycięstwa do-
bra nad złem, prawdy nad kłamstwem, 

ducha nad materią. Dlatego też Wiel-
kanoc w Polsce obchodzono niezwykle 
uroczyście, świątecznie i hucznie.

Odrodzenie duchowe, które dawa-
ło Zmartwychwstanie Pańskie, odby-
cie rekolekcji, odpuszczenie grzechów 
– niosło prawdziwą, nową wiosnę.

Z Wielkanocą wiążą się dziesiątki 
przysłów. Gros z nich związanych jest 
z uprawami ziemiopłodów. Kilka publi-
kujemy.
Wielkanocne śniadanie – święcone

Oprócz przeżyć duchowych, będzie-
my także raczyć się wielkanocnymi 
smakołykami, które zawsze w święta 
nabierają innego smaku, mimo że są 
dostępne i w innym czasie. Świątecz-
ne dni od dawna przerodziły się w Pol-
sce w największe święto kulinarne gra-
niczące wręcz z obżarstwem. Na sto-
łach obowiązkowo pojawią się malowa-

ne w najprzeróżniejsze wzorki pisan-
ki, kroszonki – zdobione kolorowe jaj-
ka. Wiadomo, że jajka nigdy nie smaku-
ją tak jak na Wielkanoc. Spotkanie przy 
wielkanocnym stole następuje po re-
zurekcji, tj. uroczystym porannym na-

bożeństwie. Obfitość stołu zależna jest 
od naszej zamożności. A ponoć powin-
no być na nim mnóstwo jedzenia, bo to 
największe święto chrześcijańskie.

Na świątecznym stole nie może rów-
nież zabraknąć wielkanocnych bab, ma-
zurków, baranka czy wielkanocnego – 
zająca, z którym zwyczaje obdarowywa-
nia przyszły do nas zza zachodniej grani-
cy. Coraz częściej na stołach pojawia się 
sękacz, (patrz foto str. 13) bardzo rozpo-
wszechniony we wschodniej Polsce. Na-
si wschodni sąsiedzi dekorują swoje sto-
ły palmami i kwitnącymi gałązkami krze-
wów, co coraz częściej widoczne jest 
i w naszych domach, gdzie od lat pysz-
ni się też posiana wcześniej rzeżucha.

W Wielkanoc koniecznie pojawić się 
musi szynka czyli jeszcze jeden bar-
dzo ważny obowiązkowy wręcz atrybut 
tych świąt. Wszystkie zaś pyszności 
w tym dniu kryją się pod jedną nazwą: 
Święcone, tak bowiem kiedyś nazy-
wano wielkanocne śniadanie.

Kiedy i w jaki sposób szynka wpisała 
się w te Święta, nie wiadomo, gdyż źró-
dła nic o tym nie mówią. Pewnym jed-
nak jest, że szynka, jak i inne wędzonki, 
zagoszczą na stołach i pysznić się będą 
swoim wyglądem wśród wielkanocnych 
bab, mazurków i innych smakowitości. 
Szynka, różowiutka, soczysta, gotowa-
na lub wędzona – z delikatnymi przero-
stami tłuszczyku lub bez niego – pach-
nąca i nęcąca oraz przyciągająca wzrok 
i wywołująca napływ ślinki, to w te dni 
produkt goszczący na każdym chyba 
stole, niczym karp na Boże Narodzenie. 
I chociaż nie jest już przedmiotem pożą-
dania to bez niej nie można sobie tych 
świąt wyobrazić. Obecnie mamy dzie-
siątki gatunków tego pochodzącego od 
tak niechlujnego zwierzęcia wyrobu, że 
nie wiadomo, w czym wybierać. Do dys-
pozycji w sklepach mamy szynki, szy-
neczki: cygańskie, konserwowe, wiej-
skie, babuni, litewskie, firmowe nazy-
wające się domowymi i te faktycznie 
domowe – swojskie, robione według 
własnych receptur bądź przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie.

Życząc smacznego  
przypominamy o umiarze.

Piotr Sowisło

Solemnitas Solemnitatum

Czym barwić jajka
Obecnie coraz częściej rezygnujemy z barwienia jajek farbkami i się-

gamy po naturalne barwniki. Jakie kolory możemy uzyskać:
Bordowy, czerwony, brązowy – łupiny z cebuli,
Brązowy – łupiny orzecha, igły jodłowe,
Czarny – wygotowane olchowe szyszki,
Czerwony – kora dębu, szyszki olchowe, owoce czarnego bzu, suszone 

jagody, suche łupinki cebuli,
Fioletowy – płatki ciemnej malwy,
Niebieski – owoce tarniny,
Pomarańczowy – marchew, dynia,
Różowy – sok z buraka (jeśli sok mocno rozcieńczymy wodą wyjdzie nam 

jasnoróżowy, jeśli długo pomoczymy w czystym soku, uzyskamy nawet kolor 
czerwony),

Zielony – trawa, pokrzywa, liście barwnika, młode żyto, kora brzozowa, 
wywar z jemioły,

Żółty – liście brzozy, olchy i młodej jabłoni, suszone kwiaty jaskrów po-
lnych, rumianek, suche łupinki cebuli oraz igły modrzewiowe (jaśniejsze odcie-
nie najlepiej udają się na białych jajkach).
Do wszystkich naturalnych wywarów należy dodać nieco octu, co sprawi, 
że kolory będą trwalsze, a przed barwieniem dobrze jest przetrzeć jajko 
octem, co likwiduje delikatny „woskowy” nalot, jakim jest pokryte.

ciąg dalszy ze str. 13



19MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2021

Szanowni P.T. Czytelnicy
Od pewnego czasu, a jest tak coraz częściej, Wasze e-

-maile do redakcji adresujecie na inne działy, komórki orga-
nizacyjne Spółdzielni i zastrzegacie, iż dane mają być za-
chowane tylko do wiadomości redakcji. Oczywiście może 
się to zdarzyć, lecz w takich przypadkach 
Redakcja nie jest w stanie zagwaranto-
wać tajemnicy danych, zgodnie z wymo-
gami Prawa Prasowego, skoro dany e-
-mail dociera do nas niejako z zewnątrz 
przez „pośrednika”. Prosimy o baczniejsze adresowanie e-
-maili do gazety i wysyłanie ich wyłącznie na konto redak-
cji, tj.: ssm@poczta.fm

Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 
personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pi-
sząc czy też telefonując do nas.

Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nurtującej sprawy 
i przemyślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, 
które nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie 
będzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką nale-
ży się kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem 
wraca, słowo... zabija.

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redak-
cji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych od-
powiedzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, 
bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dzie-
siątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie bę-

dziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie więk-
szej liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwo-
ści i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich proble-
mach debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na 
które oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlate-

go też może się zdarzyć, że na jakiś pro-
blem 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 przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i ich przetwarzanie w celu przekazania odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Prosimy również o maksymalnie zwięzłe wypowiedzi i za-
strzegamy sobie prawo do dokonywania skrótów, zmian ty-
tułów oraz ich nadawania i redakcyjnego opracowywania 
tekstów przyjętych do druku.

Szanowni Państwo,
coraz częściej przesyłacie nam zdjęcia z terenów osie-

dli. To cieszy. Informujemy, że zdjęcia te nie zawsze na-
dają się do publikacji ze względu na ich techniczną ja-
kość. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi 
być prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Do-
datkowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczo-
ści. Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym ta-
ka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często miała-
by wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na 
względzie lub nie liczyć na publikację.

...wołem 
wraca

Koty  
a odprowadzenie wody
Z Redakcją skontaktowała się jedna 

z mieszkanek z ulicy Władysława Ja-
giełły 13C. Poprosiła o znalezienie roz-
wiązania w takiej oto sprawie:

Pod balkonami budynku – patrz zdję-
cie – jedna ze starszych mieszkanek 
bloku opiekuje się długi czas kotami. 

Stara się utrzymać ten kącik w nale-
żytym porządku. Nikt nie miał do tego 

w zasadzie żadnych uwag. Niestety, 
odkąd zamontowano nowe rury spusto-

we pojawił się pewien problem. Woda, 
która schodzi z budynku spływa wzdłuż 
niego powodując, że teren przyległy 
staje się podmokły. Pani opiekująca się 
kotami dołożyła tam dywaników, żeby 
móc swobodnie się poruszać. Wiem, 
że pojawił się postulat, by wszystko to 
jednak uprzątnąć. A może udałoby się 
uzyskać konsensus w taki sposób, by 
wodę odprowadzać nie wzdłuż a koryt-
kiem od budynku – jak ma to miejsce 
w sąsiednich klatkach. Wówczas i star-
sza pani zachowałaby swój kącik, i był-
by porządek, bo nie musiałaby dokła-
dać tam dodatkowych rzeczy.

Mieszkanka ul. Jagiełły 13C
- dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Administracja Osie-
dla Węzłowiec natychmiast uzupeł-
niła elementy odwodnienia i ponadto 
przedłużyła rurę spustową. Mamy na-

Ze względu na pandemię koronawirusa, dyżur redaktora 
 (poniedziałki 15.30-16.30), czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można nadsyłać pytania, swoje problemy na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 20
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ciąg dalszy ze str. 19
dzieję, że poczynione starania przy-
niosą pozytywny efekt i w przyszłości 
nie będzie dochodziło do zalewania.

„Bańgów” kilka spraw
Z Redakcją skontaktował się miesz-

kaniec z ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. 
Podzielił się kilkoma spostrzeżeniami 
względem zarówno zasobów spółdziel-
czych, jak i terenów Urzędu Miasta. Py-
tał między innymi o możliwość wyty-

czenia miejsc postojowych wzdłuż uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie od zakrę-
tu w taki sposób, by samochody parko-
wały tam nie równolegle do jezdni jak 
ma to miejsce dzisiaj a prostopadle, ar-
gumentując potrzebą zwiększenia ilo-
ści miejsc do parkowania i odciążenia 
z aut dojazdów do budynków.

Mówił też o problemie niesprzątania 
po czworonogach. Poprosił o rozważe-
nie możliwości dostawienia koszy na 
psie odchody bliżej domu (m.in. w re-
jonie klatek schodowych M. Skłodow-
skiej-Curie 69A-75) i ewentualnie doło-
żenie worków czy torebek przy nich, by 
właściciele psów wychodząc z klatek 
mogli z nich skorzystać. W tym rejonie 
osiedla mieszkańcy prowadzą przydo-
mowe ogródki. Właściciele psów czę-
sto tego nie szanują, pozwalając na to, 
by ich czworonogi się tam wypróżnia-
ły. Nie ma w tym rejonie tabliczki o za-
kazie wyprowadzania psów.

Za szkołą są dwa urządzenia do ćwi-
czeń. Od kilku lat z jednego z nich 
(„narciarza”) nie da się korzystać, bo 
ułamana jest jedna narta. Mieszka-
niec zgłaszał to do Urzędu Miasta ja-
kiś czas temu, ale wciąż nic się tam 
nie zmieniło. Coraz więcej osób ćwi-
czy, i jego zdaniem, taka naprawa 
ucieszyłaby wielu mieszkańców upra-
wiających sport na wolnym powietrzu.

Przez okres zimowy na korcie teni-
sowym będącym częścią kompleksu 
sportowego przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie cały czas zamocowana by-
ła siatka. Mieszkaniec zasugerował, by 

w kolejnych sezonach chować ją jednak 
na ten czas do domku gospodarczego 

znajdującego się przy boisku. Tak jak 
i inne siatki z bramek piłkarskich.

Czytelnik
- dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Teren, który wska-
zuje mieszkaniec osiedla należy do 
Urzędu Miasta Siemianowice Ślą-
skie. Przypominamy, że na zebra-
niu osiedlowym odbytym w dniu 
4. 03. 2020 r. został złożony i przegło-
sowany wniosek, dotyczący utwar-
dzenia pasa zieleni wzdłuż ulicy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie. W odpowie-
dzi na wniosek Wydział Infrastruktu-
ry Drogowej 19. 05. 2020 r. przekazał 
informację, że „pobocze stanowi pas 
zieleni na którym parkowanie jest 
niedozwolone” oraz „na powyższym 
terenie występują elementy uzbroje-
nia, co koliduje w tym miejscu z bu-
dową miejsc postojowych”.

Administracja dostawi dwa kosze 
na psie odchody w II nieruchomości, 
w rejonie budynku Marii Skłodow-
skiej-Curie 61 oraz Marii Skłodow-
skiej-Curie 69a-75, a także zostaną 
uzupełnione tabliczki o zakazie wy-
prowadzania psów na trawniki.

Urządzenie do ćwiczeń „Orbi-
tek” należy do Szkoły Podstawowej 
nr 16. W rozmowie z Dyrektorem 
Szkoły uzyskaliśmy informację, że 
nie nadaje ono się naprawy i w naj-

bliższych dniach zostanie zdemon-
towane.

Siatka na boisku do gry w tenisa 
została zdjęta z początkiem stycz-
nia, ze względu na dłużej niż zwy-
kle trwający sezon. W tym roku 
siatki zostaną zdjęte równocześnie.

Znosi wszystko
Od długiego czasu przy Stęślickie-

go 5 mamy problem z osobą, która ro-
bi śmietnisko z dawnej komory zsypo-

wej i przy budynku. Pełno paskudztwa. 
Gdy się go upomni mówi: a co to pani 
przeszkadza. Po prośbach administra-
cji o uprzątnięcie, robi to, by znów od 
nowa znosić wszystko co się tylko da. 
Dozorca wie ile się przy tym narobi, ale 
ile można? Mamy tu szczury, co widać 
chociażby po dziurach w ziemi przed 
budynkiem. Trzymają się, bo mają co 
jeść. Trutki niestety nie są skutecz-
ne. Tam blisko gdzie znosi śmieci jest 
też zawór gazu. Z tego powodu się bo-
imy. Nie ma na to rady?. Czy nie moż-
na byłoby w końcu raz i porządnie to 
przeciąć? Jest regulamin spółdzielni 
dotyczący korzystania z pomieszczeń 
a ten śmietnik tam nie ma z tym nic 
wspólnego. 

Mieszkanka Stęślickiego 5
- dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Administracja Osie-
dla „Młodych” przeprowadzi kon-
trolę pod względem utrzymania po-
rządku w zajmowanym pomieszcze-
niu. W przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości zobowiąże pisemnie 
użytkownika do jego uprzątnięcia.

W związku z prowadzoną od  
22. 03. br. akcją deratyzacji po-
mieszczeń piwnicznych zostanie 
również dokonany przegląd terenu 
wokół budynków Osiedla pod kątem 
likwidacji dziur po szczurach.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

„MS” CZEKA 
 NA TWOJĄ REKLAMĘ

do 20. każdego miesiąca 
 tel. 32 609-14-05

REKLAMY CZARNO-BIAŁE
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł 

drobne ramkowe
- 2/3 modułu, 19,00 cm2  - 66,94 zł
- 1/2 modułu, 14,25 cm2  - 50,21 zł
- 1/3 modułu, 9,50 cm2  - 33,47 zł
- 1/4 modułu, 7,13 cm2  - 25,10 zł 

REKLAMY KOLOROWE  
- moduł 5,7 x 5,0 cm:

strony
środkowe  - 120,98 zł 
druga i przedostatnia  - 151,23 zł 
strona ostatnia  - 181,47 zł

CENY REKLAM BRUTTO
Zamieszczenie ogłoszenia jest rów-

noznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

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

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 25 marca 2021 r.

Kapral stoi przed szykiem plutonu 
i wrzeszczy:

- Ten w czerwonym mundurze z bia-
łymi pagonami z drugiego szeregu wy-
stąp!

- Ależ Panie kapralu, to hydrant!
- Nie pytam jak się nazywa! 

J K L

Dzień dobry, czy rozmawiam z panem 
Józefem?

- Tak, słucham.
- Dzwonię z salonu Toyoty. Nadszedł 

pański samochód, może Pan odebrać.
- Jaki samochód?

- Toyota celica.
- Co za celica?
- Srebrny metalik, ABS, GPS, klima, 

wszystko zgodnie z życzeniem.
Józek zakrywa ręką słuchawkę i wo-

ła w kierunku kolegi:
- Jasiu! My tych pieniędzy nie przepili!  

Auto my kupili!...
J K L

Do baru wchodzi facet i zamawia set-
kę. Z kieszeni wyciąga naparstek, odle-
wa do niego trochę, z drugiej kieszeni wy-
ciąga małego, kilkunastocentymetrowego 
ludzika, stawia go na barze i daje mu na-
parstek. Barman na to patrzy ze zdziwie-
niem i mówi:

- Panie, skąd Pan takiego krasnala 
wytrzasnął?

- Wie Pan, byliśmy razem w Afryce... 
Idziemy tam przez las i widzimy jak tu-
bylcy tańczą dookoła ogniska, a w środ-
ku taki w pióropuszu wywija grzechotka-
mi. I jak ty mu Wacuś wtedy powiedzia-
łeś? Że on jest d..., a nie czarownik?
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ul. Jana Pawła II 13, Poniedziałek-
-piątek 8.00-21.00, sobota 8.00-20.00, 
niedziela 9.00-20.00  tel. 32 761-11-00

ul. Andersa 1, Poniedziałek - Piątek 
7.00-21.00, sobota 8.00-15.00, 
  tel. 32 228-28-89

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

ul. Jaworowa 2, Poniedziałek-piątek 
7.30-18.30, (dojście od ulicy Grabo-
wej) sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. Kapicy 8, Poniedzia-
łek. - piątek 8.00-20.00, sobota 8.00 
- 18.00, niedziela 10.00 - 18.00 
 tel. 695 988 988

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

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

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

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

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 
8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 733 015 804

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

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

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

ul. Śląska 6, Poniedziałek-piątek  
7.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-20-07 

CAŁODOBOWA  
ul. Śląska 13 
  tel. 32 204-66-22

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

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

MIESZKANIOWE

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

POSIADAM do wynajęcia M-2 na Ko-
muny Paryskiej,  tel. 603 930 265

POSZUKUJĘ mieszkania do wynaję-
cia w Siemianowicach,  
 tel. 508 215 355

ZAMIENIĘ mieszkanie na 2 poko-
je lub pokój z kuchnią, najlepiej w Mi-
chałkowicach. Moje mieszkanie pokój 
z aneksem kuchennym, w bloku ocie-
plonym, na pierwszym piętrze, znajdu-
je się w Siemianowicach Śl., centrum, 
  tel. 724 063 011

RÓŻNE

KUPIĘ ogródek działkowy,  
 tel. 518 977 452

KUPIĘ ogródek działkowy w Siemiano-
wicach lub okolicy, do remontu lub zapla-
nowany pod dziecko,  tel. 733 433 143

KUPIĘ antyki, starocie, akordeon,  
 tel. 518 228 772

TANIO sprzedam pianino marki:  
J.G. Irmler- Leipzig Hof-Lieferant,  
 tel. 601 701 358

TANIO sprzedam meble „Antyki”, sy-
pialnię lub pojedyncze meble, 
  tel. 601 701 358

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ garaż, Okrężna lub os. „Tuwi-
ma”, „Chemik”, „Młodych”, Bytków,  
 tel. 733 433 143

KUPIĘ garaż i mieszkanie 2-pokojowe 
w Siemianowicach Śl.,  
 tel. 881 652 241

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

SUDOKU 3 /21 (ŚREDNIO TRUDNE!!!)

6 9

9 2 5 6 8

5 8 3

3 6

4 7

1 4

2 3 5

8 1 5 4 7

7 6

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

wpisaniu brakujących cyfr w ten 
sposób, by w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej pionowej kolum-
nie oraz w każdym wyróżnionym 
małym kwadracie 3x3 znalazły się 
wszystkie cyfry od 1 do 9. Każda 
z tych cyfr w rzędzie, kolumnie, czy 
w małym kwadracie może być wpisa-
na tylko raz.

Na łamach „MS” publikować będzie-
my sudoku o różnym stopniu trudno-
ści. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii.

Rozwiązanie  
SUDOKU 3/21

9 2 3 5 1 7 8 4 6

7 8 1 6 4 2 5 9 3

5 6 4 3 8 9 2 7 1

3 9 7 2 5 1 4 6 8

8 1 5 4 6 3 7 2 9

2 4 6 7 9 8 1 3 5

1 3 8 9 7 4 6 5 2

4 5 2 1 3 6 9 8 7

6 7 9 8 2 5 3 1 4

P o ł a m  g ł o w ę

W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T
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„MS” CZEKA
 NA TWOJĄ REKLAMĘ

do 20. każdego miesiąca
 tel. 32 609-14-05

OGŁASZAJ SIĘ W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO

Dom Kultury „CHEMIK”, Siemianowice Śląskie - Bytków ul. Niepodległości 51

Te r m i n y  z a j ę ć  z e s p o ł ó w 
 i  k ó ł e k  z a i n t e r e s o w a ń

DLA KAŻDEGO: 
dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

Poniedziałek
10.00 - 13.00  PZN Biuro - Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
16.00 - 20.00 Spotkanie Klubu Seniora  

- Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
14.00 - 18.00  Nauka gry na pianinie
17.00 - 21.00 Hip-hop  

- zajęcia taneczne dla młodzieży
18.00 - 20,15  Lekcje gry na gitarze

Wtorek
13,30 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 20.00  Spotkanie Stowarzyszenia Amazonek 

„Razem”
16.00 - 21.00 Hip-hop  

- zajęcia taneczne dla młodzieży
16.00 - 20.00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju. 

 Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30  Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną
18.00 - 21.00  Lekcje gry na gitarze

Środa
10.00 -13.00  CAFE SENIOR - ZAWIESZONE 
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego - ZAWIESZONE
14.30 – 17.00 Angielski - korepetycje z języka obcego
15.00 - 19.00 Spotkania koła PZ Niewidomych - Klub Cen-

trum (ul. Powstańców 54) - indywidualnie
16.00 - 21.00 Skat dla każdego 
16.45 - 18.00 Zumba fitness. Zajęcia taneczno-rekreacyj-

ne dla pań
18.00 - 20.00 Tenis stołowy 

Czwartek
14.00 - 21.00 Spotkanie Klubu Seniora w DK „Chemik”
16.00 - 20.00 Próby zespołów muzycznych

Piątek
14.30 – 17.00 Angielski - korepetycje z języka obcego
16.00 - 21.00 Tenis stołowy
16.00 - 20.00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30 Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną

Z A W I E S Z O N E

REMONTY łazienek, 
tel. 511 155 004  

REMONTY mieszkań, łazienek itp., 
tel. 511 155 004 

GAZOWNIK - usługi. Piecyki i kotły 
gazowe Junkers, Termet, sprzedaż-
montaż-instalacje, Kościelna 47, 
www.piecyki.eu,        tel. 882 444 992

AWARIE elektryczne. Wymiana tablic 
licznikowych - bezpiecznikowych, 
instalacje elektryczne, wymiana 
- modernizacja,         tel. 662 653 111

A.A. KOMPLEKSOWE remonty 
łazienek i mieszkań, kosztorysy, 
projekty, prace donafinsowywane 
z PFRON-u, faktury, doradztwo, 
20 lat praktyki,        tel. 506 601 278  

CHEMIA, matematyka, 
doświadczony nauczyciel, dojazd, 

tel. 609 313 634  

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

ELEKTRYCZNE usługi,
 tel. 502 362 393  

PRZEPROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja zbędnych rzeczy, 
          tel. 531 944 531, 32 220-64-27

PRZEPROWADZKI, transport 
i utylizacja rzeczy,     tel. 508 290 245

MALOWANIE, tapetowanie, firma 
MIR-BUD,                 tel. 608 383 894

MALOWANIE - tapetowanie, 
tel. 505 859 475

ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, sufi-
ty podwieszane, gładzie, kafelkowanie, 

tel. 32 245-95-87, 504 593 016 

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego ro-
dzaju naprawy - hydrauliczne (w tym 
WC podtynkowe), c.o., elektryka, ga-
zowe (w tym piecyki), ślusarstwo. Re-
gulacja i naprawa okien, kompleksowe 
remonty. Tanio, solidnie. Najlepszy fa-
chowiec w mieście,  tel. 503 427 475 

JUNKERS, Termet, Neckar, Vaillant. 
Naprawa, czyszczenie, montaż, kon-
serwacja, wymiana,  tel. 733 336 959

TELEWIZORY, naprawa u klienta, 
gwarancja na usługi. Siemianowice Ślą-
skie – dojazd bezpłatny. Anteny cyfro-
we. Czynne 9:00 do 20:00 oprócz nie-
dziel,  tel. 32 228-26-75, 601 347 250

Czeka na otwarcie
Zgodnie z wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia w związku z koronawirusem obostrzeniami, placówki kultu-

ry pozostają zamknięte. Mieszkańcy nie mogą więc skorzystać z oferty Domu Kultury „Chemik”.
Ponowne otwarcie uzależnione jest od kolejnych wytycznych sanitarnych.

A.A. GAZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765 

CZĘŚCI do AGD, piece gazowe 
i 1001 innych drobiazgów.  
Sklep „Paula”, ul. Oświęcimska 4B, 

tel. 533 336 454 

REGULACJA okien PCV, wymiana 
i naprawa uszczelek, 

tel. 602 314 720

W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Wiedeński taniec; 

4. Arka; 6. Nocny relaks; 7. Szkic; 
10. Gąska w lesie; 13. W her-
bacie; 14. Dziura; 15. Izdebka; 
16. Skrajna deska; 17. Lokal z la-
dą; 20. Ziółko; 24. Pachnie na 
rabacie; 27. Ostatki; 28. Pucha-
rek; 29. Pora roku; 30. Zielony 
mamut; 31. Gra. ; 34. Imię Te-
ligi; 37. Znak zodiaku; 40. Za-
miast paska; 41. Jeden z żagli; 
42. Zadyszka bobasa; 43. Sia-
na przez starą pannę; 44. Wal-
ka; 45. Afrykańska antylo-
pa; 46. Rodzaj żaglowca; 
47. W makówce; 48. Wie-
czerza chrześcijan.

PIONOWO: 1. Impreza 
sportowa; 3. Leczy rany; 
5. Zasiłek z tytułu uro-
dzenia dziecka; 7. Prze-
ciwnik; 8. Oddziela pię-
tra; 9. Lepsze niż par-
kiet; 10. Powinna być 
na karku; 11. Jedno-
myślność; 12. Pię-
ściarstwo; 18. Głów-
ny składnik bigosu; 
19. Obok delty; 21. Mia-
no; 22. Reguła; 23. Coś 
z mebli; 24. Przeciwnik; 
25. Cenny metal; 26. Ma-
ła szalupa; 32. Targowi-
sko; 33. Gra polegająca na 
uderzaniu pisanką w pisankę; 
35. Znawca piękna; 36. Nie dzio-
nek; 37. Obok kraszanki; 38. Repe-
racja; 39. Rzeka i stan w USA.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 18 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 25 kwietnia br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 4/2021 r. (de-

cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 4/2021 r. – decyduje 
data wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 3/2021 z hasłem: Wiosna pora ra-
dosna otrzymują: Zbigniew Nowicki, 
ul. Wł. Jagiełły 33, (I nagroda); Elżbieta 
Ochmann, Wł. Jagiełły 3 (II); Irena Gro-
motowicz, M. Skłodowskiej-Curie 11 (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór wygranych. Fundato-

rem pierwszej nagrody jest PHU MMJ 
Marcin Janos, a pozostałych Zakład 
Usług Technicznych Mirosław Wi-
tek, ul. M. Skłodowskiej-Curie 67.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-
stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 
adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 
redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/
krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku 
„Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska i miej-
sca zamieszkania wskazanego w nadesła-
nym rozwiązaniu) do jednorazowego losowa-
nia i publikacji jego wyniku w kolejnym wyda-
niu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 
mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-
nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-
ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane 
do 6 miesięcy.

Ś W I Ą T E C Z N A
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Rożki szynkowe
z sosem chrzanowym

8 plastrów gotowanej wędzo-
nej szynki, 6 łyżek śmietany, spora 
szczypta soli, 2 łyżki tartego chrzanu, 

łyżka soku z pomarańczy, połówka po-
marańczy. Śmietanę ubijamy z solą, 
mieszamy z chrzanem i sokiem z po-
marańczy. Kremem smarujemy szyn-
kę. Zwijamy w rożki i dekorujemy pla-
sterkami pomarańczy. 

Pieczona szynka
Cała surowa szynka, 2,5 szklanki 
bulionu, przyprawy: sól, pieprz, suszo-
na mięta, estragon, bazylia, gotowa 
przyprawa do mięs, kilka goździków, 
szczypta cukru, natka pietruszki. Mięso 
umyć, oczyścić z nadmiaru słoniny, lek-
ko ponacinać, natrzeć ziołami. W nacię-
cia włożyć zioła i goździki. Szynkę owi-
nąć skrojoną słoniną i dobrze obwiązać 
nitką. Piekarnik nagrzać do 250 °C. 
Przełożyć szynkę do brytfanki i wstawić 
do piekarnika. Gdy słoninka się lekko 
podpiecze, zalać mięso szklanką bu-
lionu. Piec ok. 1 godz. polewając resztą 
bulionu i sosem. Po tym czasie zdjąć 
słoninkę, posypać solą, pieprzem i cu-
krem i piec następną godzinę w tempe-
raturze ok. 160 °C. Podawać z ziemnia-
kami, gotowanymi jarzynami. 

Biała kiełbasa
z puree ziemniaczano-jabłkowym
1 kg białej kiełbasy, 1 kg jabłek, 1 kg 
ziemniaków, sól, natka pietruszki. Kieł-
basę gotujemy we wrzątku na słabym 
ogniu przez pół godziny. Odstawiamy. 
Część wywaru przelewamy do osobne-
go garnka. Obieramy jabłka kroimy na 
połówki, a obrane ziemniaki na ćwiart-
ki. Wkładamy je do wywaru z kiełbasy 
i gotujemy do miękkości. Odcedzamy 
i ucieramy puree, solimy do smaku. Po-
dajemy kiełbasę na gorąco, obłożoną 
przygotowanym puree i udekorowaną 
listkami pietruszki. 

Rożki z bitą śmietaną i melonem
8 plastrów gotowanej wędzonej 

szynki, 15 dag śmietanki kremówki, 
dojrzały melon, kilka liści sałaty, sól. 
Melon dzielimy na połowę, czyścimy 
z pestek, obieramy i kroimy na dłu-
gie kliny. Śmietanę ubijamy z solą na 
krem. Na każdy plasterek szynki kła-
dziemy po łyżce bitej śmietany, kawa-
łek melona i zwijamy rożki. Układamy 
na półmisku z listkami sałaty i dekoru-
jemy kawałkami melona. 

Owszem jest to czę-
sto powodem zazdrości 
ludzi z Twego otocze-
nia, wydaje im się bo-

wiem, że wszystko do czego przyłożysz rę-
kę obraca się na Twoją korzyść. W rzeczy-
wistości powodzenie jest wynikiem Twoich 
zdolności, logicznego myślenia.

Zazwyczaj osiąga 
wyższą od przecięt-
nej pozycję w życiu, 
ale on tylko jeden 

wie, że jest to wynikiem mozolnej, wy-
tężonej pracy w dążeniu do celu. Gdy 
już uzyska, to, czego pragnie, uparcie 
broni swej pozycji i trudno go np. usu-
nąć ze stanowiska.

Pozornie mogło-
by się wydawać, że 
Bliźnięta dobrze so-
bie radzą we wszyst-

kich sytuacjach, osiągają to, co zamie-
rzają. Jeśli się jednak dobrze przyj-
rzeć, to widać, że często popełniają 
błędy i nie zawsze potrafią wykorzy-
stać jednorazowej okazji.

Rak gdyby go za-
pytać, jak sam siebie 
ocenia, byłby zapew-
ne zdziwiony. Nigdy 

się nad tym nie zastanawia, po pro-
stu żyje i przyjmuje to, co przynosi 
los. Dlatego jedni ludzie urodzeni pod 
znakiem Raka, mają się dobrze a inni 
z trudem wiążą koniec z końcem.

Pan Lew tak potrafi 
pokierować sytuacją, 
aby wszystko obróci-
ło się na jego korzyść. 

Jego zachowanie, umiejętność prze-
konywania, elokwencja robią dodatnie 
wrażenie na rozmówcach w tym tak-
że i tych, od których zależy to, co pra-
gnie pan Lew.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Panny 
najczęściej nie zakła-
dają sobie z góry du-

żej kariery. Zadawalają się niską, ale 
pewną pozycją w życiu. Ponieważ ce-
chuje ich pracowitość często jednak 
wybijają się ponad otoczenie.

Wagi świetnie so-
bie radzą pod warun-
kiem jednak, że wy-
brały właściwy kieru-

nek swej działalności. Najlepiej spraw-
dzają się w dziedzinie artystycznej lub 
jakichś dziedzinach pokrewnych. Źle 
tam, gdzie siedzi się za biurkiem.

Skorpion przy jego 
zdolnościach i pra-
cowitości bardzo do-
brze by sobie radził 

w życiu, gdyby nie przesadna nieuf-
ność i podejrzliwość w stosunku do lu-
dzi. Jeśli uda mu się opanować to na-
stawienie do ludzi, szybko osiąga cel.

Strzelec kocha ży-
cie, jako takie, jest 
z natury optymistą 
i przyjmuje z zado-

woleniem to, co przynosi los. Je-
śli nawet nie zawsze osiąga powo-
dzenie w życiu, to cieszy się ludzką 
sympatią i jest ceniony w swoim śro-
dowisku.

Ze wszystkich zna-
ków Zodiaku Kozio-
rożec jest tym, które-
go cechuje najwięk-

sza wytrwałość w dążeniu do celu. Je-
śli uda mu się go zrealizować natych-
miast podejmuje nowe zadanie. Przy-
nosi mu to sukcesy, ale i zmęczenie.

Ryby przez życie 
przechodzą jak-
by zygzakami, Nie-
powodzeniami zbyt-

nio się nie przejmują i gdy raz się 
nie uda podejmują powtórne wysiłki. 
Sprawdza się na nich powiedzenie 
„raz na wozie, raz pod wozem”.

Ludzie spod tego 
znaku dużo mogą 
osiągnąć dzięki te-
mu, że zazwyczaj są 

zdolni i inteligentni. Nie zadają sobie 
zbytnio trudu, aby dążyć do celu, ale 
na swoim odcinku przodują i to po-
zwala im cieszyć się powodzeniem.

Czy sobie 
dobrze radzisz 

w życiu?
O 

CZ
YM

 MÓWIĄ GWIAZ
D
Y

Wielkanocne wariacje

W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T
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Pozimowe zadania
Uwaga osiedlowych administracji jest dziś skupiona nie tylko na realizacji planów remontowych i konserwacyj-

nych czy przyjmowaniu zgłoszeń od mieszkańców w różnych sprawach. Przełom I i II kwartału to okres szcze-
gółowych przeglądów osiedli spółdzielczych pod kątem skutków ostatniej zimy. Teraz jest też pora montowania 
nowych koszy, odstraszaczy gołębi, wymiany ławek, przeglądów placów zabaw itp. Wiosna.

Ulice, parkingi
Jednym z najbardziej widocznych 

skutków, jakie wyszły po zimie są ubytki 
i pęknięcia w ulicach i parkingach. Trze-
ba przyznać jednoznacznie, że wraz 
z systematyczną wymianą nawierzch-
ni, z roku na rok jest ich do załatania 
czy naprawy mniej. W ostatnich latach 
odremontowano między innymi ulice, 
dojazdy do budynków spółdzielczych 
(w tym administrowane przez Urząd 
Miasta Siemianowice Śląskie) przy:
- Walerego Wróblewskiego 51-53,
- Komuny Paryskiej 1-3,
- Władysława Jagiełły 25-31,
- Śląskiej 46-48-50,
- Wojciecha Korfantego 1-2,
- Pocztowej 15
- czy garaży, jak na przykład tych poło-

żonych wzdłuż Alei Młodych.
Swego czasu były to stałe pozycje 

do remontu po zimie, zresztą w ogó-
le – w całości kwalifikujące się do re-
montu… Od paru miesięcy jeździ się 
tam niemal jak „po stole” – i oby jak 
najdłużej.

Takich robót związanych z naprawą 
nawierzchni wymagają/ły za to dzisiaj 
między innymi drogi/parkingi przy:
- Kościelnej 36,
- Władysława Andersa 8,
- Wojciecha Korfantego od wjaz-

du między budynkami oznaczonymi 
numerami 1-2 do 9,

- Hermana Wróbla 11 (dojazd do ga-
raży i lokali użytkowych),

- Walerego Wróblewskiego 49 
(wjazd), 61-63 (dojazd do garaży),

- Niepodległości 26-28, 57-59,
- Władysława Jagiełły 7-9,
- Mikołaja,
- Władysława Reymonta 2, 6, 36, 42-

44, 56,
- Karola Szymanowskiego 1-2,
- Marii Skłodowskiej-Curie 25, 35, 47, 61.

Chodniki 
przy studzienkach

Systematyczna wymiana asfaltu lub 
dużych płyt chodnikowych na kostkę 
brukową przynosi i tu wymierne efekty, 
nie tylko wizualne. Administracje odno-
towały niewiele miejsc, gdzie zacho-
dzi potrzeba naprawy zapadniętego, 
nierównego chodnika. Zaprotokołowa-
no między innymi: Walerego Wró-
blewskiego 71 (zapadnięta studzien-
ka deszczowa) i Przyjaźni.

Schody terenowe 
i do klatek

Podatne na uszkodzenia będące 
skutkiem niskich temperatur są też 
między innymi schody. Skruszone, po-
pękane stopnice, naruszona podstawa 
to nierzadki obrazek w wielu, niestety, 
miejscach. Takie uszkodzenia wycho-
dzą nawet w stosunkowo niedawno re-
montowanych schodach.

Administracje i Rady Osiedli układa-
jąc plany remontów i tę pozycję ujmują 
w zadaniach do wykonania, zdając so-
bie sprawę, że doraźna naprawa wystar-
czy tylko na pewien czas. Takie plany na 
najbliższe tygodnie ma np. Administra-
cja „Tuwima” względem schodów tere-
nowych przy Okrężnej 2 i do klatki scho-
dowej Wojciecha Korfantego 15B czy 
ADM „Centrum” – odnośnie schodów do 
klatki przy Ryszarda Gansińca 10.

W protokołach pozimowych przeglą-
dów złożonych w ADM, kilka kolejnych 
zakwalifikowano do naprawy, między 
innymi przy Władysława Jagiełły 13C 
(bok schodów), Komuny Paryskiej 3 
(podest/wejście do klatki), Niepodle-
głości 32/W. Wróblewskiego 2 (scho-
dy terenowe), Przyjaźni 8, 24, 44 (scho-
dy do klatek schodowych – pojedyncze 
stopnice), pawilony usługowo-handlowe 
osiedla „Młodych” (schody terenowe).

Dachy
Potrzeby renowacji dachów wycho-

dzą praktycznie przez cały rok. Wy-
starczą obfitsze opady deszczu, zimą 
śniegu i nie trzeba długo czekać a po-
jawiają się zgłoszenia w administra-
cjach o przeciekach z dachów. Takie 
roboty wykonuje się na bieżąco, nie-
długo po odebranym zgłoszeniu. Zakła-
dając oczywiście, że są ku temu odpo-
wiednie warunki atmosferyczne. Robo-
ty dekarskie są również jednym z głów-
nych elementów układania corocz-

nych planów remontowych. Przykłado-
wo w zasobach osiedla „Michałkowice” 
remont dachów (ich stan już tego wy-
maga) ustalono jako jeden z tegorocz-
nych priorytetów remontowych – prace 
przewidziano na kilkunastu adresach. 
W „Bańgowie” to dachy przy Władysła-
wa Reymonta 4 i Karola Szymanow-
skiego 1. W osiedlu „Tuwima” – Woj-
ciecha Korfantego 1A oraz 4A, B.

Przeprowadzane przeglądy tech-
niczne, jak i wcześniejsze zgłoszenia 
mieszkańców dają podstawy do wy-
boru, które dachy wraz z kominami 
i obróbką blacharską należy wykonać 
w pierwszej kolejności.

Naprawa trwa
Przełom marca, kwietnia to począ-

tek okresu usuwania skutków zimy. To 
jedno z głównych zadań każdej admi-
nistracji obok pilotowania spraw reali-
zowanych w ramach planów remonto-
wych i bieżącej działalności na miejscu 
lub w terenie.

Place zabaw, ławki, 
kosze, odstraszacze…

Przeglądy osiedli prowadzone są 
również pod takim kątem jak spraw-
dzenie stanu technicznego wszystkich 
urządzeń placów zabaw, ewentual-
ne naprawa, wymiana czy odmalowa-
nie elementów. Przyglądano się też 
między innymi osiedlowym ławkom 
oraz koszom na śmieci i psie odchody, 
w razie potrzeby dokonując (lub planu-
jąc) ich wymiany bądź naprawy.

I tak odnośnie ławek – nowe są lub 
będą jeszcze:
- przy Walerego Wróblewskiego 63A,
- Hermana Wróbla w kierunku cmen-

tarza,
- na placu zabaw przy Marii Skłodow-

skiej-Curie 1-3-5,
- w rejonie szkoły – przy M. Skłodow-

skiej-Curie 47.
Nowe kosze na śmieci pojawią się 

między innymi przy:
- Grunwaldzkiej 2, 16,
- Niepodległości 57,
- Marii Skłodowskiej-Curie 69-85.

Wczesną wiosną jednym z najwięk-
szych osiedlowych problemów są go-
łębie, zapaskudzające parapety okien 
i balkony. W związku z tym, administracje 
osiedlowe uzupełniają, według potrzeb, 
odstraszacze montowane na budynkach, 
w miejscach gdzie jest to możliwe. rg
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Podest na wejściu do klatki w trakcie zimy uległ  Podest na wejściu do klatki w trakcie zimy uległ  
znacznym uszkodzeniom – Komuny Paryskiej 3znacznym uszkodzeniom – Komuny Paryskiej 3

Schody tymczasowo zabezpieczonoSchody tymczasowo zabezpieczono
– W. Korfantego 15B– W. Korfantego 15B

Według potrzeb montowane są nowe kosze na śmieciWedług potrzeb montowane są nowe kosze na śmieci

W kilkunastu miejscach osiedla „Bańgów” po zimie  W kilkunastu miejscach osiedla „Bańgów” po zimie  
wyszły większe lub mniejsze uszkodzenia nawierzchniwyszły większe lub mniejsze uszkodzenia nawierzchni

Odstraszacze mają ograniczyć bytowanie gołębi Odstraszacze mają ograniczyć bytowanie gołębi 
na budynkachna budynkach

Place zabaw przed sezonem muszą przejść dokładne Place zabaw przed sezonem muszą przejść dokładne 
przeglądy techniczneprzeglądy techniczne

Do łatania – Wł. Andersa 8Do łatania – Wł. Andersa 8

Bok schodów do klatki schodowej kwalifikuje się do Bok schodów do klatki schodowej kwalifikuje się do 
naprawy – Wł. Jagiełły 13Cnaprawy – Wł. Jagiełły 13C

W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T
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Może są wśród mieszkańców osoby po-
siadające archiwalne fotografie z tamte-
go okresu, czyli pierwszej połowy lat 80., 
obrazujących jak to miniosiedle budowa-
ło się, jak wyglądało otoczenie dzisiej-
szych budynków skupionych wokół ulic  
Wróbla-Korfantego.

Przeskanowe fotografie do 21 maja br. 
wraz z krótkim komentarzem (np. czas, 
miejsce wykonania) i danymi osobowy-
mi przesyłamy na skrzynkę elektroniczną  
- gzm@ssm.siemianowice.pl zaś orygi-
nalne odbitki (będą zwrócone) można do-

starczyć tradycyjną pocztą na adres: 
Dział GZM, ul. Boh. Westerplatte 
20, 41-106 Siemianowice Śląskie 
z dopiskiem: Konkurs „40-lat Wró-
bla-Korfantego”. Pamiętajmy o krót-
kim komentarzu i podaniu danych 
osobowych.

Ważne: Uczestników konkursu prosimy 
o niezastrzeganie danych do wiadomości. 
Nadesłane zdjęcie/zdjęcia wraz z danymi bę-
dzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody do 
posiłkowania się nimi dla potrzeb konkursu, 
ewentualnie publikacji na łamach „MS”, zgod-
nie z RODO.

Wśród osób, które przyślą fotografie z do-
mowego archiwum (nie znalezione „w sieci”), 
specjalnie do tego celu powołana komisja wy-
łoni tę najciekawszą i nagrodzi. My pokażemy 
je na łamach.

rg

40 lat od zasiedlania budynków Wróbla-Korfantego

Poszukaj zdjęćPoszukaj zdjęć
PPoczątek lat 80. XX wieku to czas budowy i zasiedlania budynków przy 

ulicy Hermana Wróbla i Wojciecha Korfantego. Z tej okazji Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs fotograficzny: „40 lat 
Wróbla-Korfantego” z nagrodą.

foto archiwumfoto archiwum


