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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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Tym razem zamiast rozpisywania się 
o ponoszonych stratach finansowych 
wynikających z napraw – publikuje-
my tylko wykaz i zdjęcia. Te dwa ele-
menty są nadto wymowne. W okresie 
świątecznym proponujemy chwilę re-
fleksji... niekoniecznie podczas Wiel-
kanocnego Śniadania.

A w osiedlach zanotowano:
im. Juliana Tuwima

- W. Korfantego, garaże przy hydro-
forni – bohomazy na elewacji,

- H. Wróbla 14 – zamazano szyld re-
klamowy lokalu,

- W. Korfantego 15B – zniszczono sa-
mozamykacz w drzwiach wejścio-
wych,

- W. Korfantego 10 – bazgroły na za-
budowie śmietnika.

„Węzłowiec”
- Wł. Jagiełły 11C – zdewastowano 

drzwi wejściowe.
„Michałkowice”

- boisko wielofunkcyjne, ul. Przyjaźni 46 

 – zimową porą uszkodzono siatkę 
dzielącą plac zabaw i boisko wielo-
funkcyjne. Dziury w siatce stały się 
przejściem na nieczynne w sezonie 
zimowym boisko.

- Przyjaźni 22D – zniszczono wejście 
do budynku (bohomazy na domofo-
nie, drzwiach i ścianach).

„Bańgów”
- Wł. Reymonta 46 – rozbito szybę 

w oknie między parterem a pierw-
szym piętrem.

Dbaj o swojeDbaj o swoje
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CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Damian Łączyński, Wanda Stolarczyk*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
9 maja 2022 r. od 1630 do 1730

NA DYŻUR

tel. 32 609-14-00
Z kolei 6 czerwca 2022 r. dyżurować będą  

Maria Lech, Zbigniew Rogoż*
*skład osobowy może ulec zmianie 

Centrala SSM 32-6091-400
Sekretariat SSM 32-6091-401

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

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych  
 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 6091-467
Rozliczenia C.O.  32-6091-480
Dział Ekonomiczny  32 6091-431
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 112
Straż Pożarna   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. 602 672 890 POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890 DYŻURUJE: DYŻURUJE: 
poniedziałek 17poniedziałek 170000-20-200000; wtorek, środa, czwartek 15; wtorek, środa, czwartek 150000-20-200000;;

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

Po z a  g o d z i n am i  p r a c y  z a r ówno  S p ó ł d z i e l n i ,  j a k  i  P o g o t ow i a P o z a  g o d z i n am i  p r a c y  z a r ówno  S p ó ł d z i e l n i ,  j a k  i  P o g o t ow i a 
T e c h n i c z n e g o  w  s p r awach  awa r y j n y c h  k o n t a k t u j emy  s i ę T e c h n i c z n e g o  w  s p r awach  awa r y j n y c h  k o n t a k t u j emy  s i ę 

z  M i e j s k im  C e n t r um  Z a r z ą d z a n i a  K r y z y s owego  -  3 2  2 2 0 - 0 1 - 8 0z  M i e j s k im  C e n t r um  Z a r z ą d z a n i a  K r y z y s owego  -  3 2  2 2 0 - 0 1 - 8 0

Godziny pracy Spółdzielni, w tym administracji - kontakt telefoniczny:
poniedziałek 7.00-17.00; wtorek, środa czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00

Godziny pracy poszczególnych działów, patrz obok: Ważne telefony
W sprawach pilnych, poza godzinami pracy kontaktujemy się  

z Pogotowiem Technicznym SSM

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje: w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 w siedzibie Zarządu

- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1600-1730 (pa-
wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Młodych”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

dzinach 1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Michałkowice”

- każdy drugi poniedziałek miesiąca 
od 1600 (siedziba administracji)

Osiedle „Bańgów”
- każdy ostatni wtorek miesiąca 

przed lub w trakcie zebrania - zebra-

nie od 17.00 w sali konferencyjnej RO 
przy administracji (ul. Wł. Reymonta).

Osiedle „Chemik”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 16.00-17.00 w sa-
li konferencyjnej RO przy administracji 
(ul. ks. Kapicy)

Osiedle „Centrum”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle im J. Tuwima
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

Członkowie Rad Osiedli zapraszają

Po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, od marca wzno-
wione zostały dyżury członków wszystkich siedmiu Rad Osiedli SSM.

W określone dni i godziny, zazwyczaj przy okazji comiesięcznych posiedzeń 
Rad Osiedlowych można przyjść, przedstawić problemy, pomysły lub rozwiąza-
nia, które dotyczą naszej Spółdzielni. Głos Rad Osiedli ma znaczenie między in-
nymi przy ustalaniu priorytetów rocznych planów remontów czy kierunków dzia-
łania w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. To też organ doradczy SSM. 
Jej członkowie to równocześnie mieszkańcy osiedli spółdzielczych.
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Westerplatte 20
posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

- ks. Jana Kapicy 15 – pomieszczenia biurowe o powierzchni 11,46 m2 + 23,55 m2,
- Walerego Wróblewskiego 8 – lokal użytkowy o powierzchni 28,96 m2,
- Władysława Sikorskiego 4f – lokal użytkowy o powierzchni 38,50 m2,
- Hermana Wróbla 9c – lokal użytkowy o pow. 14,00 m2.

Przy Rynku Bytkowskim:
- Walerego Wróblewskiego 67 pokoje nr 9, 9a i 10 o łącznej powierzchni 55,86 m2  

– pomieszczenia biurowe,
- W. Wróblewskiego 67 pok. nr 14, 15, 16 o łącznej powierzchni 62,86 m2  

– pomieszczenia biurowe,
- W. Wróblewskiego 67 pok. nr 20, 20a, 21 o łącznej powierzchni 59,16 m2  

– pomieszczenia biurowe;
- W. Wróblewskiego 67 pok. nr 26, 26a o łącznej powierzchni 47,06 m2  

– pomieszczenia biurowe.

Wolne lokale użytkowe w pawilonie przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43a 
– Lokal o powierzchni 71,50 m2,

Wolne lokale użytkowe na terenie bazy SSM przy ul. Boh. Westerplatte 20 
- Lokal o powierzchni 31,61 m2.

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z działem technicznym – tel. 32 6091 405
W sprawach warunków najmu prosimy o kontakt z działem umów – tel. 32 6091 496

Dodatek osłonowy – sprawdź
W Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta nadal można jeszcze złożyć wniosek o dodatek osłonowy 

będący elementem rządowej tzw. tarczy antyinflacyjnej. W samych Siemianowicach Śląskich, do rozpatrze-
nia wpłynęło ich już około 3500, a wciąż nie wszyscy mieszkańcy są świadomi tego, czy i ile im się należy

Dodatek osłonowy jest świadcze-
niem mającym zrekompensować 
obywatelom rosnące ceny prądu, ga-
zu czy żywności. Przeznaczony jest 
przede wszystkim dla gospodarstw 
domowych, których podwyżki doty-
kają najbardziej. Przyznawany jest 
niezależnie od dodatku mieszkanio-
wego.

Dla kogo i ile?
Wszystkie osoby, których przeciętny 

dochód w przeliczeniu na członka go-
spodarstwa domowego nie przekracza 
kwoty w gospodarstwie:
- jednoosobowym – 2100 zł,
- wieloosobowym – 1500 zł na osobę.

Dodatek przysługuje na okres od 1 
stycznia br. do końca roku a jego wyso-
kość zależna jest od osób wchodzących 
w skład gospodarstwa domowego.

- 400 zł dla gospodarstwa jednooso-
bowego

- 600 zł dla 2-3-osobowego,
- 850 zł dla 4-5-osobowego,
- 1150 zł dla gospodarstwa składają-

cego się z 6 i więcej domowników.
Przy ustalaniu wysokości dodatku 

obowiązuje tzw. „zasada złotówka za 
złotówkę’, czyli dodatek osłonowy przy-
zwany będzie nawet po przekroczeniu 
kryterium dochodowego, a przyznana 
kwota będzie pomniejszona o kwotę 
przekroczenia. Minimalna kwota wy-
płacanego dodatku to 20 zł.

Warto zwrócić uwagę, że przy roz-
patrywaniu sprawy pod uwagę nie jest 
brana nasza bieżąca sytuacja finanso-
wa, lecz składając wniosek:

- do 31 lipca br. – dochody z roku 
2020,

- od 1 sierpnia do 31 października br. 
– dochody z roku 2021.

Dodatek osłonowy ma charakter 
świadczenia rodzinnego więc nie jest 
objęty podatkiem dochodowym, a co 
za tym idzie - nie trzeba będzie go wy-
kazywać w rocznym rozliczeniu PIT.

Gdzie składać, gdzie pytać
Wniosek można składać w for-

mie papierowej w Referacie Świad-

czeń Rodzinnych przy ulicy Wy-
zwolenia 17 w Michałkowicach oraz 
w formie elektronicznej (wniosek ten 
opatruje się kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub uwierzy-
telnia z wykorzystaniem Profilu Za-
ufanego). Dla osób niepełnospraw-
nych, chorych i starszych 65+, któ-
re nie dotrą osobiście do urzędu lub 
nie korzystają z Internetu, istnieje 
możliwość skorzystania z bezpłat-
nej usługi „Mobilny Urzędnik” (tel. 
32 760 52 00 - w godzinach pracy 
urzędu miasta).

Osoby, które złożyły wniosek 
w styczniu, pierwszą transzę pienię-
dzy otrzymają do końca tego miesiąca. 
Wnioski złożone później rozpatrywane 
będą w miarę na bieżąco.

Więcej informacji o dodatku osło-
nowym oraz innych dostępnych 
świadczeniach pomocowych dowie-
my się pod numerami telefonów: 32 
730-11-68 lub 32 730-11-69.

 rg
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Kotłownie - pierwsze optymistyczne informacje, ale…

Temat lokalnych kotłowni gazowych należących do przedsiębiorstwa ciepłowniczego, za pośrednictwem któ-
rych zasilanych w ciepło jest kilkanaście budynków SSM („Bańgów” i część budynków Przyjaźni/Kościelna) 

oraz drastycznych podwyżek centralnego ogrzewania i podgrzewania wody oraz kwestia możliwych działań, któ-
re doprowadziłyby do wprowadzenia ustawowo jakiejś formy „dodatku gazowego” dla ich mieszkańców – nie tyl-
ko wewnątrz Spółdzielni – jest drążony.

Korespondencja, jaka wpłynęła do Spółdzielni na prze-
strzeni ostatnich kilku tygodni, będąca odpowiedziami na 
pisma, jakie skierowano do różnych instytucji, urzędów, da-
je wgląd w to, jakie są na ten moment pozaustawowe moż-
liwości rozwiązania palącego problemu dotyczącego części 
gospodarstw domowych zasobów SSM – jaka może być 
orientacyjna perspektywa czasowa realizacji czy szacunko-
we koszty, z jakimi należałoby się liczyć (skan całej odpo-
wiedź spółki Tauron Ciepło na pisma Spółdzielni publikuje-
my obok).

Wydaje się, że na ten czas bardziej klarowna sytuacja do-
tyczy michałkowickiej kotłowni gazowej przy ulicy Przyjaź-
ni 8 obsługującej budynki: Kościelna 34, 36 oraz Przyjaź-
ni 8, 10, 18-22, 24-26.

(…) W zakresie alternatywnego zaopatrzenia w ciepło Pań-
stwa  budynków  mieszkalnych  zasilanych  w okresie  letnim 
z kotłowni  gazowej  zlokalizowanej  w Siemianowicach  Ślą-
skich  przy  ul.  Kościelnej/Przyjaźni,  proponujemy  podjęcie 
wspólnych  rozmów  z Gminą  Siemianowice  Śląskie  odno-
śnie podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku szkoły pod-
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Kotłownie - pierwsze optymistyczne informacje, ale…
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stawowej przy ulicy Harcerskiej w Siemianowicach Śląskich, 
w ramach realizowanego przez spółkę wspólnie z WFOŚiGW 
w Katowicach (Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej - dop. red.) Programu Likwidacji Ni-
skiej Emisji. Sieć ciepłownicza do przyłączenia budynku szko-
ły przebiegałaby w niewielkiej odległości od w/w kotłowni ga-
zowej,  co  w niedalekiej  przyszłości  umożliwiłoby  jej  podłą-
czenie w ramach odrębnej wspólnej inwestycji Tauron Ciepło 
oraz Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Konkretne rozmowy w tej sprawie już się odbyły i jest „zie-
lone światło” do realizacji tego przepięcia.

Trzeci miesiąc trwa batalia o równe traktowanie
Oprócz odpowiedzi Tauron Ciepło, do Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęła korespondencja z Mi-
nisterstwa Aktywów Państwowych oraz Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (skany publikujemy).

W odpowiedzi ministerstwa kluczowy jest fragment: 
 (…) Niestety  narzę-

dzi  wprowadzonych  Usta-
wą (z 26 stycznia 2022 ro-
ku o szczególnych rozwią-
zaniach służących ochronie 
odbiorców paliw gazowych 
w związku z sytuacją na 
rynku gazu – dop. red.) i wy-
korzystujących w przypadku 
odbiorców  indywidualnych 
oraz  grupy  tzw.  odbiorców 
wrażliwych,  nie  można  za-
stosować  wobec  przedsię-
biorców,  a takimi  podmiota-
mi w rozumieniu art. 4 usta-
wy  Prawo  Przedsiębiorców  są  przedsiębiorstwa  energe-
tyczne – ciepłownie i elektrociepłownie produkujące ciepło 
systemowe. Z uwagi na zapisy dyrektywy gazowej z 13 lip-
ca  2009  roku  oraz  Traktatu  o Funkcjonowaniu  Unii  Euro-
pejskiej, państwo nie może objąć taryfami gazowymi pod-
miotów  prowadzących  rynkową  działalność  gospodarczą, 
gdyż byłoby  to działanie uznane za niedozwoloną pomoc 
publiczną (…).

I tutaj jest ta ewidentna niespójność (luka prawna), że 
„ochronie gazowej” podlega dziś większość odbiorców/go-
spodarstw domowych, a części – tu: odbiorcom tego sa-
mego paliwa gazowego, tyle że z lokalnych kotłowni gazo-
wych należących do przedsiębiorstwa ciepłowniczego – już 
taka ochrona się nie należy, przez co od początku roku pła-
cą wyższe rachunki. Na przykładzie samej Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak w soczewce widać, 

z jakim ustawowym absurdem mamy do czynienia, że 
są lokalne kotłownie gazowe, i w zależności od tego, 
czy są własne, czyli Spółdzielni, czy Tauron-u – część 
spółdzielców objęła ustawowa ochrona, część nie (!) … 

W rozwiązanie problemu zaangażowała się również Rada 
Miasta oraz Prezydent Miasta. Włączyli się też mieszkańcy 
- z ich inicjatywy problem nieobjęcia ustawową ochroną ga-
zową przedsiębiorstw ciepłowniczych, które zużywają pali-
wo gazowe na potrzeby gospodarstw domowych spółdziel-
ni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych - a w konse-
kwencji tego znacznych podwyżek opłat czynszowych – na-

świetlono w programie interwencyjnym telewizji „Polsat” - 
„Interwencja”, wyemitowanym w połowie marca. 

O to równe potraktowanie wszystkich gospodarstw do-
mowych - odbiorców ciepła, a więc „załatanie” tej ewident-
nej „dziury” w gazowej ustawie ochronnej z 26 stycznia br. 
(„Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców paliw gazowych 
w związku z sytuacją na ryn-
ku gazu”) toczy się walka już 
trzeci miesiąc. A przypomnij-
my: w Sejmie RP jedna z po-
prawek senackich tego wła-
śnie dotyczyła, jednakże różni-
cą kilkunastu głosów (większo-
ści parlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości) przepadła. 
Brak tej ustawowej ochrony ga-
zowej części gospodarstw do-
mowych, naraża spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe na 
dodatkowe, niezaplanowane 

znaczne koszty finansowe, co przy dzisiejszej sytuacji zwią-
zanej z inflacją, rosnącymi cenami usług i materiałów, czyli 
pod kątem realizacji bieżących planów remontowo-konser-
wacyjnych, jest dla nich potężnym ciosem.

Zanim więc zapadną jakiekolwiek ostateczne wiążące de-
cyzje związane na przykład z wykupem kotłowni gazowej 
w „Bańgowie” (koszt rzędu około 1 mln złotych plus koszty 
bieżące, stałe), trzeba podejmować dalsze próby wpłynię-
cia na osoby decyzyjne w kraju, choć prawda jest taka, że 
nie da się tego robić w nieskończoność, gdy nie będzie wo-
li politycznej…

Ze sprawą zaznajomieni są nasi śląscy parlamentarzyści, 
m.in. tak partii rządzącej: Jerzy Polaczek, Prawo i Spra-
wiedliwość, jak i opozycji: Monika Rosa – Koalicja Oby-
watelska, Maciej Konieczny – Lewica, Michał Gramatyka 
– Polska 2050 Szymona Hołowni. 

Rejon Kościelna 36/Przyjaźni 8-10Rejon Kościelna 36/Przyjaźni 8-10

Osiedle „Bańgów”Osiedle „Bańgów” KotłowniaKotłownia
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O komentarz na ile opisywany tu-
taj problem jest dyskutowany dzisiaj 
w Parlamencie RP, Redakcja „Mojej 
Spółdzielni” poprosiła Macieja Ko-
niecznego – posła RP opozycji a za-
razem członka sejmowej Komisji do 
Spraw Energii, Klimatu i Aktywów 
Państwowych

- Rafał Grzywocz: Co dziś można 
byłoby w tej sprawie zrobić na pozio-
mie parlamentarnym?

- Maciej Konieczny: Mamy do czy-
nienia z oczywistą „dziurą” w systemie 
osłon, które miały uchronić tych od-
biorców końcowych przed zwiększe-
niem rachunków – a w tym wypadku 
nie chroni, bo mieszkańcy płacą gi-
gantyczne rachunki. Ustawodawca te-
go najpierw nie przewidział, a potem 
ewidentnie nie był gotów, by tę dziu-
rę załatać, stąd ta senacka poprawka 
(rozszerzająca katalog podmiotów ob-
jętych ochroną o podmioty zużywają-
ce paliwo gazowe do produkcji ener-
gii cieplnej dostarczanej do spółdziel-
ni mieszkaniowych, wspólnot mieszka-
niowych oraz innych podmiotów zobo-
wiązanych do zarządzania budynkami 
mieszkalnymi wieloklatkowymi na ce-
le gospodarstw domowych – dop. red.) 
„padła”. My na Komisji Energii o tym 
mówimy i przy okazji kolejnej noweli-
zacji czy ustawy, która będzie obejmo-
wała ten zakres tematyczny, będziemy 
z tym wracać i konsekwentnie uparcie 
będziemy „wrzucać” tą samą popraw-
kę. Do tego jednak trzeba wykorzystać 
ustawę, którą wprowadzają rządzący, 
bo jest jasne, że nic co przyjdzie w tym 

momencie z opozycji nie będzie proce-
dowane w tym temacie na sali plenar-
nej. Dopiero gdy jakaś ustawa o podob-
nym zakresie tematycznym będzie pro-
cedowana w Sejmie, to jest moment, 
żeby raz jeszcze „wrzucić” tę popraw-
kę obejmującą programami osłonowy-
mi także te ciepłownie na gaz a de fac-
to przede wszystkim tych mieszkań-
ców, którzy dzisiaj płacą gigantyczne 
rachunki. 

- Czy możemy mówić o jakiejś bliż-
szej czy dalszej perspektywie czaso-
wej, kiedy to zagadnienie mogłoby 
się pojawić?

- Niestety, nie jestem w stanie tego 
ocenić. To zależy właśnie od okolicz-
ności, czy rząd będzie coś w tym te-
macie robił i czy się „złamie”. My wy-
wieramy presję, staramy się na Komi-
sji to robić, także w mediach lokalnych, 
także poprzez interpelacje wywierać 
maksymalną presję na rząd i dać im 
szansę żeby zmienili zdanie, ale też, 
niestety, jako posłowie opozycji nie 
mamy nieograniczonych możliwości, 
by to na rządzie wymusić.

- Jaki jest Wasz pomysł na taką ini-
cjatywę ustawodawczą?

- Tutaj są dwa podejścia: albo objąć 
te ciepłownie programem osłonowym, 
by koszty po stronie ciepłowni obniżyć 
do poziomu takiego, by nie były prze-
rzucane na odbiorców, albo objąć pro-
gramem osłonowym odbiorców czer-
piących ciepło z elektrociepłowni na-
pędzanej gazem. Moja obawa związa-
na z inicjatywą ustawodawczą polega 
na tym, że tak jak poprawka do jakiejś 

ustawy PiS-u będzie realnie głosowa-
na na sali i będzie szansa to wygrać, 
to nie mam wątpliwości, że taka usta-
wodawcza inicjatywa ze strony opozy-
cji po prostu wyląduje w „zamrażarce 
sejmowej”. Trzeba czekać na okazję, 
żeby raz jeszcze doprowadzić do gło-
sowania tej sprawy.

- Jak parlamentarzyści z partii rzą-
dzącej na Komisji Energii, Klimatu 
i Aktywów Państwowych reagują na 
te propozycje poprawek?

- Udają, że tego tematu nie ma. Sta-
rają się po prostu nie odpowiadać. To 
jest tak, że kiedy temat jest podnoszo-
ny, po prostu przedstawiciele minister-
stwa unikają odpowiedzi. 

- Odczucia mieszkańców są takie, 
że kwestia wojny na Ukrainie przy-
kryła inne tematy lokalne, w tym ten 
i „czarno” widzą pozytywne jego za-
kończenie w Sejmie…

- Nie jestem w stanie obiecać cze-
goś, na co nie mam wpływu. Mogę je-
dynie zapewnić, że przy każdej kolej-
nej okazji będziemy namawiać dalej 
do tego, by się tą sprawą zająć i gdy 
pojawi się okazja, przekonywać do po-
parcia poprawki.

- Dziękuję za rozmowę  
(wypowiedź nieautoryzowana). 

W kolejnym wydaniu „MS” zamie-
rzamy opublikować wywiad z przed-
stawicielem partii rządzącej, posta-
ramy się by był to poseł, posłan-
ka (członek) sejmowej Komisji do 
Spraw Energii, Klimatu i Aktywów 
Państwowych, której przewodniczy 
Marek Suski (PiS)

Kotłownie - pierwsze optymistyczne informacje, ale…
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Wyszło po zimie
Jednym z głównych zadań pierwszych wiosennych tygodni w działalności każdej administracji są przeglądy po-

zimowe, a później – na ich bazie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych – usuwanie skutków mrozów 
i nie tylko: naprawianie uszkodzonych fragmentów osiedlowej infrastruktury drogowej, schodów, roboty dekarskie.

Kiedy wydawało się, że zima już od-
puściła sobie w tym sezonie, przy-
szedł 1 kwietnia i mieliśmy za oknem 
biało – taki żarcik bynajmniej nie pri-
maaprilisowy spłatała nam aura wcze-
sną wiosną. Ostatnie, miejmy nadzie-

ję, podrygi zimy nie wpłynęły jednak 
na ilość uszkodzeń w drogach, chod-
nikach czy schodach. Bardziej dotknę-
ły one pierwszych kwitnących kwiatów 
i pączków na krzewach.

Dziury, pęknięcia  
w drogach

Reasumując, jak co sezon najwięcej 
uszkodzeń odnotowano w drogach. 
Ubytki w nawierzchni jezdni, jakie po-
jawiają się w trakcie zimy to prawdzi-
wa zmora kierowców. Ominięcie ich 
wszystkich zanim dojedzie się do ce-
lu podróży, to czasami nie lada sztu-
ka, mało komu się ona udaje… Nie-
stety, w okresie zimowym warunki at-
mosferyczne nie dają możliwości bie-
żącego ich zabezpieczenia, a więc 
trzeba zacisnąć zęby i przecierpieć, 
przynajmniej do wczesnej, niekoniecz-
nie kalendarzowej, wiosny. Do pluso-
wych temperatur i w miarę suchej na-
wierzchni.

Administracje osiedlowe pierwszy-
mi ubytkami w drogach zajęły się już 
w marcu przy dobrej pogodzie. Porów-
nując jednakże statystycznie liczbę 
dziur, jakie spisano w trakcie przeglą-
dów na przestrzeni kilku ostatnich se-
zonów, i w tym także, można wywnio-
skować, że jest ich stopniowo coraz 
mniej, ze względu na wymianę kom-
pleksowo nawierzchni kolejnych dróg 
tak spółdzielczych, jak i miejskich. I ta 
liczba będzie jeszcze topnieć w naj-
bliższych latach wraz z wymianą sta-
rych asfaltowych nawierzchni podat-
nych na pęknięcia i kruszenie. Na ilość 

dziur ma też wpływ jesienna akcja 
„Przygotowania do zimy”, kiedy ad-
ministracje usuwają problemy na dro-
gach.

W osiedlach spółdzielczych uszko-
dzoną nawierzchnię odnotowano 

w tym sezonie między innymi przy: Ja-
na Stęślickiego 1-6, Niepodległości 
30, Aleja Młodych 8-9 (wjazd), Ka-
rola Szymanowskiego 1, 2, 5, Marii 

Skłodowskiej-Curie 9, Władysława 
Reymonta 8, 12, 36, Władysława Ja-
giełły 27, 29, 33, Powstańców.

Część z wymienionych ubytków jest 
już załatana. Pozostałe będą niebawem.

Uszkodzenia, nierówności – 
chodniki, pęknięcia, ukruszenia 

 – schody
Coraz więcej chodników należących 

do Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej jest nowych, wyłożonych 
w ostatnich latach ujednoliconą kostką 
brukową. Tym samym systematycznie 
niweluje się problem degradacji wysłu-
żonych osiedlowych chodników – „wy-
brzuszonych” lub „zapadniętych”, spę-
kanych. Skutki mrozów nie są więc tak 
widoczne i dotkliwe. Administracje od-
notowały dotychczas pojedyncze przy-

padki, jak na przykład przy adresach: 
Walerego Wróblewskiego 69, Wa-
lerego Wróblewskiego 6 czy Marii 
Skłodowskiej-Curie 39.

Ze schodami do klatek schodowych 
albo terenowymi też jest trochę zmar-

twień, gdyż przy niskich temperatu-
rach i pod naporem lodu i śniegu, po 
prostu pękają. Schody, głównie do kla-
tek schodowych, zakwalifikowane do 
naprawy odnotowano przy takich uli-
cach jak: rejon Przyjaźni 8-52, Woj-
ciecha Korfantego 16A, B, 17A, B, 
Ryszarda Gansińca 7, Spokojna 3B, 
Powstańców 54C.

Dachy
Roboty izolacyjne poszyć dacho-

wych oraz kominów, wykonywane 
każdego roku na kolejnych budyn-
kach, kompleksach garażowych i we-
dług Planu Remontów procentują tak 
naprawdę dopiero późną jesienią, wio-
sną i właśnie zimą. Intensywne opa-
dy deszczu, śniegu, zalegająca war-
stwa zmarzliny na dachu, przy „nie-
szczelnościach” skutkują przecieka-
mi do mieszkań, klatek schodowych, 
garaży. W tym sezonie odnotowano 
zgłoszenia, głównie po intensywnych 
opadach deszczu i wichurach. Doraź-
ne uszczelnianie poszycia dachowe-
go ma problem rozwiązać, ale kapital-
ny remont, często i tak jest w większo-
ści przypadków nieuchronny.

W perspektywie kolejnego  
sezonu zimowego

Trudno przewidzieć, jaka będzie ko-
lejna zima. Administracje mają świado-
mość, że z tym może być różnie, dla-
tego już teraz i dalej – przez kolejne 
miesiące roku, wśród gąszczu robót 
remontowych, będą musiały mieć na 
uwadze i takie: z myślą o kolejnym se-
zonie zimowym.

Karola SzymanowksiegoKarola Szymanowksiego Spokojna 3Spokojna 3

Wojciecha KorfantegoWojciecha Korfantego
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Okrężna - wymuszona zmiana planów
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa odstępuje od budowy parkingu przy ulicy Okrężnej, ujętej w planie 

remontów osiedla „Tuwima” na bieżący rok.

Powodem rezygnacji jest koniecz-
ność zapewnienia środków finanso-
wych na nieruchomości w celu wyko-
nania decyzji obligującej Spółdziel-
nię do usunięcia nieprawidłowości 
w zakresie przestrzegania przepisów 
ochrony pożarowej w budynku miesz-
kalnym przy ulicy Okrężnej 6. Kontro-
la została przeprowadzona 7-9 lutego 
br. przez Państwową Straż Pożarną 
w Siemianowicach Śląskich.

Szacowane koszty prac w tym wy-
sokim budynku, przy założeniu pełnej 
realizacji planu remontowego osiedla 
„Tuwima”, przekraczają możliwości fi-
nansowe osiedla, stąd konieczna jest 
korekta planu uwzględniająca nie-
zbędne zmiany. Zarząd SSM zwró-
ci się na posiedzeniu Rady Nadzor-
czej z wnioskiem o podjęcie uchwa-
ły w sprawie korekty planu remonto-
wego.

Jednocześnie w związku z przepro-
wadzoną kontrolą, skierowane zostało 
do Prezydenta Miasta pismo Komen-
danta Straży Pożarnej w Siemianowi-
cach Śląskich (nr MZ.52802.1.6.2022.
SK z 16. 02. 2022 r.) dotyczące upo-
rządkowania i uregulowania problemu 
związanego z parkowaniem pojazdów 
wzdłuż drogi przy ulicy Okrężnej, ad-
ministrowanej przez Urząd Miasta.

W piśmie czytamy:
W wyniku  przeprowadzonego  roz-

poznania  stwierdzono na przedmio-
towym  terenie  występujące  utrud-
nienia  w postaci  zaparkowanych 
wzdłuż  ulicy  Okrężnej  samochodów 
osobowych.  Samochody  są  zapar-
kowane  w sposób  przypadkowy  po 
obu  stronach  ulicy,  często  w miej-

scach  do  tego  nie  przeznaczonych, 
stwarzając  tym  samym  zagrożenie 
w ruchu  drogowym.  Sytuacja  ta  ma 
bezpośredni  wpływ  na  brak możli-
wości przejazdu oraz uniemożli-
wienie manewrowania pojazdami 
pożarniczymi.  Powyższe  zdaniem 
tut. organu  jest sytuacją niedopusz-
czalną,  ponieważ  brak  możliwości 
dojazdu  czy  też  właściwego  usta-
wienia  samochodów  pożarniczych 
w sytuacji wystąpienia pożaru lub in-
nego miejscowego zagrożenia może 
mieć  decydujący  wpływ  na  szybkie 

i skuteczne  podjęcie  działań  przez 
zastępy  Państwowej  Straży  Pożar-
nej,  a tym  samym  stwarzać  realne 
zagrożenia dla życia i zdrowia lo-
katorów zamieszkujących w bu-
dynkach przy ulicy Okrężnej  (…). 
Z uwagi  na  powyższe  oraz  w celu 
uniknięcia nieszczęścia, jak również 
w trosce  o bezpieczeństwo  miesz-
kańców,  tut. Komenda Miejska PSP 
zwraca  się o podjęcie w tej  sprawie 

działań zgodnie z posiadanymi kom-
petencjami.

W efekcie interwencji można spo-
dziewać się ustawienia dodatkowego 
oznakowania w postaci rozmieszcze-
nia znaków „zakazu parkowania i po-
stoju” wzdłuż jednej krawędzi drogi, 
co jednakże w istotny sposób zuboży 
ilość miejsc postojowych w tym rejonie. 
Szerzej o problemie parkowania przy 
ulicy Okrężnej pisaliśmy w lutowym 
wydaniu „Mojej Spółdzielni”, str. 9-11.

Zagospodarowanie terenu starego, 
asfaltowego boiska przy ulicy Okręż-

nej pod parking mieszczący około 
40 samochodów i skwer rekreacyjny 
jest w tym momencie w zawieszeniu. 
Czy wolą większości mieszkańców tej 
części osiedla „Tuwima” jest kontynu-
acja realizacji tego zamierzenia w nie-
odległej przyszłości czy pojawi się po-
mysł, poparty znaczną ilością głosów, 
na inne zagospodarowanie terenu bo-
iska? Inicjatywy społeczne mile wi-
dziane. rg

Zmiana warty  
w ADM „Bańgów”

Od 1 kwietnia br. kierowniczką administracji 
„Bańgów” jest Wioleta Bednarek. Zastąpiła 

ona na tym stanowisku Danutę Morawiec, która ode-
szła na emeryturę.

Nowa kierowniczka ma 36 lat i jest jedną z młodszych na 
tym stanowisku w naszej Spółdzielni. Z Siemianowicką Spół-
dzielnią Mieszkaniową związana jest od 15 lat, od początku 
swojej zawodowej kariery. Najpierw pracowała w administra-
cjach osiedli „Młodych” i „Tuwima”, by od września 2019 roku 
związać się z ADM „Bańgów”, w tym od grudnia 2020 w roli 
zastępcy Danuty Morawiec, która wprowadzała ją w tematy-
kę osiedla i najczęściej występujące problemy.  rg Administracja os. „Bańgów”Administracja os. „Bańgów”

Miał być parkingMiał być parking
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Wraz z nadejściem cieplejszych tygodni, osiedlowe place zabaw, boiska wielofunkcyjne i siłownie pod chmur-
ką, co naturalne, stają się coraz bardzie oblegane. A żeby było na nich miło i bezpiecznie przez kolejne mie-

siące – osiedlowe administracje poczyniły starania w tym kierunku.

Przeglądy placów zabaw, boisk wie-
lofunkcyjnych czy siłowni zewnętrz-
nych to jedno z najważniejszych co-
rocznych zadań osiedlowych admini-
stracji w marcu. W tym czasie doko-
nano m.in.:

- przeglądów wszystkich 
urządzeń zabawowych i do 
ćwiczeń – według potrzeb wy-
konano naprawy lub wymia-
nę uszkodzonych elementów,

- wyremontowano uszko-
dzone elementy bramek pił-
karskich i siatek-piłkochwy-
tów,

- pomalowano urządzenia 
do zabaw, które tego wyma-
gały,

- wymieniono na obiek-
tach sportowo-rekreacyjnych 
spróchniałe lub zniszczone 
deski ławek, część z nich po-
nownie odmalowano,

- wymieniono według potrzeb kosze 
na drobne odpady.

W zasobach Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej od kilku lat mo-
żemy też zaobserwować stopniowe 

odejście od drewnianych płotów szta-
chetowych okalających place zabaw 
na rzecz ogrodzeń stalowych, lakiero-

wanych – mniej podatnych na dewa-
stacje i wpływ warunków atmosferycz-
nych, corocznie generujących konkret-
ne zbędne wydatki.

Idąc naprzeciw oczekiwaniom opie-
kunów dzieci realizowane są postula-

ty mieszkańców o wytycza-
niu ogrodzeń wokół jeszcze 
nieogrodzonych placów za-
baw w zasobach Spółdzielni - 
a tych jest już bardzo niewie-
le. W marcu takie nowe ogro-
dzenie pojawiło się wokół pla-
cu zabaw przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 10 (os. „Tu-
wima”). W zeszłym roku zaś 
przy ulicy Władysława Si-
korskiego 2 (os. „Michałko-
wice”).

Oby w najbliższych miesią-
cach było jak najwięcej okazji 
do zabaw i rekreacji na wol-
nym powietrzu. Oby dzieciaki 

bawiły się zarazem bezpiecznie i oby 
obyło się bez dewastacji.

rg

„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Ostatnie tygodnie pod dachemJeszcze tylko 2 tygodnie zaję-
cia piłkarskie dla dzieci odbywać 

się będą w szkolnych salach gim-
nastycznych według publikowane-
go wykazu. Po „majówce” wrócą na 
boiska z letnim harmonogramem.

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać swoje po-

ciechy. Wystarczy przyjść z dzieckiem 
na jedno z zajęć i wypisać odpowied-
nią deklarację, jaką mają przy so-
bie trenerzy. Należy pamiętać jednak 
o sztywno ustalonym przedziale wie-
kowym 7-12 lat (funkcjonują dwie gru-
py podstawowe – 7-9 i 10-12 lat). Za-
jęcia są bezpłatne. rg

Przedsezonowe drobne prace na placach zabaw i boiskach, tu: „Chemik” i „Bańgów”Przedsezonowe drobne prace na placach zabaw i boiskach, tu: „Chemik” i „Bańgów”

Według potrzeb odnawiano ławki i bramkiWedług potrzeb odnawiano ławki i bramki

Terminy zajęć piłkarskich  w salach gimnastycznych
Bytków – poniedziałki Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Niepodległości 47)

- 18.10 - 19.40 grupa młodsza 7-9 lat
Szkoła Podstawowa nr 8 – wejście budynek B (Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 4)

- 18.15 - 19.45 grupa starsza 10-12 lat
Bańgów – środy Szkoła Podstawowa nr 16  (ul. K. Szymanowskiego 11)

- 16.30 - 17.30 grupa młodsza 7-9 lat
- 17.30 - 18.30 grupa starsza 10-12 lat

Michałkowice – czwartkiZespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
(ul. W. Budryka 2)

- 17.00-18.00 grupa młodsza 7-9 lat, - 18.00-19.00 grupa starsza 10-12 lat.

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

Osiedle im. Juliana Tuwima
Plac zabaw przy ulicy Wojciecha 

Korfantego 10 nie był do tej pory 
ogrodzony. Pokłosiem głosów miesz-
kańców takowe solidne ogrodzenie 
pojawiło się w minionym miesiącu.

Pozostając przy placach zabaw – 
wszystkie tego typu obiekty w osie-
dlu „Tuwima” są po przeglądzie pod 
kątem sprawności urządzeń zabawo-
wych i w miarę potrzeb odnowione.

Od dłuższego czasu jednym z waż-
niejszych zadań administracji jest usu-
wanie nieszczelności gazowych, jakie 
ujawniono podczas przeglądów insta-
lacji gazowych w mieszkaniach i piw-
nicach budynków.

Trwają pomiary skuteczności zero-
wania w mieszkaniach (dot. ochrony 
przeciwporażeniowej) kolejnych bu-
dynków, tj.:

- Wojciecha Korfantego 14, 15, 
16, 17,

- Hermana Wróbla 1, 2,
- Leśna 7,
- ks. Jana Kapicy 5
oraz lokali użytkowych – W. Korfan-

tego 5 i H. Wróbla 16.
Przeglądy i ewentualne naprawy bę-

dą też przeprowadzane pod kątem in-
stalacji odgromowej budynków – te 
zaplanowano na najbliższe tygodnie 
przy: W. Korfantego 17, H. Wróbla 1, 
2, 17 oraz Leśnej 7.

Osiedle „Młodych”
Realizacja znacznej części zadań 

planu remontowego osiedla „Młodych” 
na ten rok przypada na przełom I i II 
kwartału. Kilka dużych zadań reali-
zowanych już jest w tej chwili, w róż-
nym zakresie. Do największych zali-
czyć możemy:

- Aleja Młodych 1-2 – docieplenie 
budynku wraz z remontem balkonów – 
początek prac,

- Teatralna 1-3 – remonty klatek 
schodowych (klatka „1” – gotowa, „2” 
– prace zaawansowane, „3” – przed 
robotami),

- Aleja Młodych 4 – wymiana dźwi-
gu osobowego,

- ZHP 9 – wykonanie większego 
wspólnego pionu deszczowego w klat-
ce schodowej tj. przerobienie instalacji 
z trzech pionów w jeden. W tej chwi-

li trwają prace wykończeniowe. Kolej-
ne takie roboty, będące jednocześnie 
ostatnimi z zaplanowanych w budyn-
kach („ślizgach”) w os. „Młodych” będą 
miały miejsce przy ZHP 7.

Sporo też zadań udało się w mi-
nionych tygodniach ukończyć. Warto 
wspomnieć chociażby o:

- oddaniu do użytku dźwigów oso-
bowych po kompleksowej wymianie 
- Aleja Młodych 2 i Plac J. Skrzeka 
i P. Wójcika 5B,

- pomalowaniu klatek schodowych 
oraz wymianie instalacji domofonowej, 
w tym kaset w wejściach do klatek – 
Szarych Szeregów 1-4,

Poza robotami remontowymi, trwa-
ją w osiedlu przeglądy instalacji gazo-
wych i wentylacji przy: Szarych Szere-
gów 1-4 i Jana Stęślickiego 1-6.

W planach administracji na kwiecień 
przewidziano między innymi przegląd 
i naprawę według potrzeb instalacji od-
gromowej budynków przy ulicach: Wale-
rego Wróblewskiego 2, 4, Placu Józefa 
Skrzeka i Pawła Wójcika 5A, B, 7A, B.

Osiedle „Bańgów”
Niezłe warunki atmosferyczne w mar-

cu, pozwoliły na wznowienie prac zwią-
zanych z wymianą kolejnych okien 
piwnicznych w budynkach na tzw. II 
nieruchomości. Ostatnio więc takie ro-
boty przeprowadzono przy Marii Skło-
dowskiej-Curie 73-75. Warto zwrócić 
uwagę, że montowane każde kolejne 
okienka posiadają dodatkowe (pozio-
me) zabezpieczenia antywłamaniowe.

Pracownicy ADM dokonali przeglą-
du boiska wielofunkcyjnego i wszyst-
kich placów zabaw osiedla. Wszelkie 
zauważone nieprawidłowości zaproto-
kołowano i w kolejnych dniach „odha-
czano” - m. in. poprzez wymianę prze-
gniłych belek w urządzeniach zabawo-
wych i desek w ławkach, wymianę pia-
skownicy przy Wł. Reymonta 14 czy 
odmalowanie elementów.

W kwietniu powinna nastąpić rów-
nież wymiana drewnianego ogrodze-
nia placu zabaw przy ulicy Władysła-
wa Reymonta 14 na nowe, metalo-
we, mniej podatne na dewastacje i zu-
życie.

Z innych prac można wspomnieć 
o kontynuacji robót związanych z za-
bezpieczeniem otworów siatką na 
daszkach nad wejściami do kolejnych 
klatek schodowych – Wł. Reymon-
ta 18, 22.

W kwietniu, przy dobrej pogodzie, 
administracja zleci według potrzeb 
między innymi: odświeżenie pozio-
mych linii wytyczających miejsca po-
stojowe czy malowanie niektórych ele-
mentów urządzeń zabawowych na 
placach zabaw.

Osiedle „Centrum”
Po kilku tygodniach prac, do odmalo-

wanych klatek schodowych można do-
pisać kolejny adres: Jedności 1A, B, C. 
Z kolei jeszcze trochę czasu minie, za-
nim robotnicy skończą malowanie klat-
ki schodowej wieżowca przy ulicy Ko-
muny Paryskiej 5. Na drugą połowę 
roku natomiast zaplanowano malowa-
nie przy ulicy Jana Pawła II 18.

Z mniejszych zadań, jakimi zajęli się 
głównie konserwatorzy, można wspo-
mnieć o wymianie:

- odcinka poziomu w piwnicy  
– R. Gansińca 2 i odcinka pionu wod-
nego – Komuny Paryskiej 5,

- oświetlenia klatki schodowej na le-
dowe – Komuny Paryskiej 5,

- pionu wodnego i kanalizacyjnego  
– Brzozowa 12,

ciąg dalszy na str. 19

 os. „Bańgów”. Wykonano nową  os. „Bańgów”. Wykonano nową 
piaskownicę na placu zabaw  piaskownicę na placu zabaw  

– Wł. Reymonta 14– Wł. Reymonta 14

Ruszyły roboty na zewnątrz
W marcu, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, można by-

ło już przystąpić do pierwszych większych zadań z planów remonto-
wych, jakie zaplanowano na elewacjach budynków, dachach i wokoło do-
mów.
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 klucze mieszkaniowe i samochodowe
 kodowanie i naprawa pilotów
 usługi szewskie i kaletnicze
 wyrabianie pieczątek
 ostrzenie noży itp. 
 Upominki i inne…

ul. Kapicy 10, 41-100 Siemianowice Śląskie 
tel. 799 801 365; (Kaufland obok Auto Kliniki)

Zakres usług:

KKręgle, bilard, piłkarzyki, dart, 
 cymbergaj – wszystko w jed-

nym miejscu. Bytkowska Stre-
fa Rozrywki „RENOMA” drugą de-
kadę gości u siebie klientów. Nie-
wiele jest takich miejsc w okolicy, 
gdzie da się połączyć typowo baro-
wą czy klubową „posiadówkę” z in-
nymi atrakcjami. Tu tak.

Wizytówką „RENOMY” pozostają 
kręgle. Do dyspozycji jest 8 torów 
bowlingowych, które można rezerwo-
wać telefonicznie (32 220-85-70) lub 
przez facebook’a. Koszt jednej godzi-
ny gry (wynajęcia toru) jest zależny od 
pory dnia i tygodnia, ale sztywny jeśli 
chodzi liczbę grających. Im więcej gra-
jących, tym wychodzi taniej.

Może wydawać się też, że to roz-
rywka zarezerwowana dla dorosłych, 
a jednak chętnie odnajduje się tu rów-

nież młodzież szukająca nietypowych 
atrakcji – a za taką uznaje właśnie 
bowling.

Paletę propozycji uzupełniają:
- bilard (trzy stoły bilardowe),
- piłkarzyki,
- dart,
- cymbergaj.

W kręgielni organizowane są rów-
nież imprezy okolicznościowe i fir-
mowe.

„RENOMA” mieści się w osiedlu 
„Chemik” przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę 
od 11.00 do 1.00. Nie ma również pro-
blemu dla zmotoryzowanych, w pobli-
żu nietrudno o miejsce postojowe.

Więcej informacji kontakt  
- 32 220-85-70. rg

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

os. „Michałkowice”. Acekole znikają, będzie docieplenie os. „Michałkowice”. Acekole znikają, będzie docieplenie 
 – Wł. Sikorskiego  – Wł. Sikorskiego 

os. „Michałkowice”. Zamontowano nową karuzelę  os. „Michałkowice”. Zamontowano nową karuzelę  
– plac zabaw, Przyjaźni 46– plac zabaw, Przyjaźni 46

 os. „Węzłowiec”. Cyfrowy domofon przy kolejnym adresie  os. „Węzłowiec”. Cyfrowy domofon przy kolejnym adresie 
– Grunwaldzka 18– Grunwaldzka 18

os. „Młodych”. Rozpoczyna się docieplenie wraz os. „Młodych”. Rozpoczyna się docieplenie wraz 
z remontem balkonów – Al. Młodych 1-2z remontem balkonów – Al. Młodych 1-2

os. „Chemik”. Dodatkowe okratowanie śmietnika  os. „Chemik”. Dodatkowe okratowanie śmietnika  
– W. Wróblewskiego 67– W. Wróblewskiego 67

os. „Centrum”. Odnowiono kolejne klatki schodowe os. „Centrum”. Odnowiono kolejne klatki schodowe 
 – Jedności 1 – Jedności 1

Ruszyły roboty na zewnątrzRuszyły roboty na zewnątrz

os. „Tuwima”. Zamontowano nowe ogrodzenie placu os. „Tuwima”. Zamontowano nowe ogrodzenie placu 
zabaw – W. Korfantego 10zabaw – W. Korfantego 10

os. „Młodych”. Opaska izolacyjna wokół budynku os. „Młodych”. Opaska izolacyjna wokół budynku 
wieńczy roboty dociepleniowe – J. Stęślickiego 3-6wieńczy roboty dociepleniowe – J. Stęślickiego 3-6
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 os. „Węzłowiec”. Trwa remont chodnika   os. „Węzłowiec”. Trwa remont chodnika  
– rejon Wł. Jagiełły 7– rejon Wł. Jagiełły 7

os. „Węzłowiec”. Urząd Miasta wykonał nowe miejsca os. „Węzłowiec”. Urząd Miasta wykonał nowe miejsca 
postojowe – rejon Wł. Jagiełły 41postojowe – rejon Wł. Jagiełły 41

os. „Młodych”. Wykonano wspólny os. „Młodych”. Wykonano wspólny 
pion deszczowy – ZHP 9pion deszczowy – ZHP 9

os. „Młodych”. Kolejna nowa winda – os. „Młodych”. Kolejna nowa winda – 
Aleja Młodych 2Aleja Młodych 2

os. „Węzłowiec”. Dla osób os. „Węzłowiec”. Dla osób 
niepełnosprawnych dostosowano niepełnosprawnych dostosowano 
wejście do klatki – Wł. Jagiełły 37Cwejście do klatki – Wł. Jagiełły 37C

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

os. „Młodych”. Trwa remont klatek schodowych – Teatralna 1-3os. „Młodych”. Trwa remont klatek schodowych – Teatralna 1-3



18 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2022WESOŁYCH ŚWIĄTWESOŁYCH ŚWIĄT

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

s-
69

4/
10

-2
0

„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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Im bliżej terminu wywózki wystawiszIm bliżej terminu wywózki wystawisz

odpady wielkogabarytowe,odpady wielkogabarytowe,

tym krócej będziesz na to patrzećtym krócej będziesz na to patrzeć
Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  

informacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytoweinformacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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Wiosna  - Korfantego 16AWiosna  - Korfantego 16A
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oraz montażu dodatkowej szyny 
zjazdowej na schodach do klatki przy 
Śląskiej 46B.

W planach ADM jest m.in. kontynu-
acja robót instalacyjnych w zakresie 
zaplanowanych wymian w mieszka-
niach odcinków pionów lub poziomów 
wodnych (Kolejowa 4, R. Gansińca 6, 
Komuny Paryskiej 13).

Osiedle „Węzłowiec”
Z prac wykonywanych w ostatnich 

tygodniach dominują jeszcze póki co 

te mniejsze, związane na przykład 
z wymianą odcinków instalacji wod-
nych w mieszkaniach, realizacją po-
stulatów mieszkańców w sprawach nie 
wymagających większych nakładów fi-
nansowych a także przeglądy.

Z większych zadań można wspo-
mnieć o:

- wymianie nawierzchni kolejnego 
osiedlowego chodnika zlokalizowane-
go między główną ulicą Władysława 
Jagiełły i budynkiem Wł. Jagiełły 7A,

- wymianie instalacji domofono-
wej wraz z kasetą cyfrową przy ulicy 
Grunwaldzkiej 18.

Z mniejszych zadań odnotujmy:
- montaż nowych koszy na drobne 

odpady – rejon Władysława Jagiełły 
1C - 3A, Grunwaldzka,

- wymianę odcinka ciepłej wody - 
Grunwaldzka 9,

- wymianę niesprawnego wentylato-

ra wentylacji mechanicznej - Wł. Ja-
giełły 1C,

- dostosowanie zjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych na schodach w wej-
ściu do klatki (montaż szerszych szyn, 
dodatkowa poręcz) – Wł. Jagiełły 37C.

W planach administracji na najbliż-
sze tygodnie są między innymi:

- pomiary i remont instalacji odgro-
mowej – Walerego Wróblewskiego 
26-32 i Władysława Jagiełły 41,

- wymiana kasety dyspozycji i kaset 
wezwań w dźwigu osobowym – Wł. 
Jagiełły 1C,

- remont balkonów – Władysława 
Jagiełły 1B.

Osiedle „Michałkowice”
Kolejny budynek, z którego usunięte 

zostaną płyty acekolowe z elewacji to 
Władysława Sikorskiego 2. W mar-
cu przystąpiono do realizacji zadania. 
Docelowo, budynek w całości zostanie 
docieplony.

W marcu przeprowadzono przeglą-
dy wszystkich placów zabaw. Jego 
pokłosiem były między innymi robo-
ty, takie jak: naprawa uszkodzonych 

elementów zabawowych, dezynfekcja 
piaskownic i uzupełnienie ich (atesto-
wanym) piaskiem.

Na placu zabaw przy ulicy Przyjaźni 
46 pojawił się nowy element – karuze-
la dla młodszych dzieci.

Administracja zleciła też wymianę 
niektórych starych koszy na drobne 
odpady – m.in. przy budynkach przy 
ulicach:

- Kościelnej 36C-D,
- Przyjaźni 8-10,
- Wyzwolenia.
Do wykonanych prac zaliczyć trze-

ba też montaż nowych kaset domofo-
nowych przy ulicy Walentego Fojki-
sa 5A, B, C.

W planach administracji na najbliż-
sze tygodnie są między innymi robo-
ty dekarskie przy adresach: Przyjaź-
ni 50, 52, 52A.

Osiedle „Chemik”
Na śmietniku w pobliżu pawilonu 

usługowo-handlowego przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 67 i wjazdu 
w tę część osiedla „Chemik” zamonto-
wano dodatkowe kraty. Ma to ograni-
czyć, z jednej strony rozwiewanie od-
padów, z drugiej – ich podrzucanie, 
zwłaszcza takich, które powinny trafić 
do PSZOK-a (śmietnik znajduje się tuż 
przy głównej ulicy Bytkowa).

Niebawem ma też nastąpić budowa 
długo oczekiwanego, nowego śmietni-
ka przy ulicy Niepodległości 58.

Łąka kwietna, założona wokół jed-
nego z głównych osiedlowych chod-
ników, tzn. Alei Kościelnej, na wyso-
kości budynków Walerego Wróblew-
skiego 53-60F-63I i Niepodległości 
66 została zasiana – szerzej czytaj 
Więcej  niż  łąka w bieżącym wydaniu 
„MS”.

Z innych prac, jakie ostatnio wyko-
nano w osiedlu można wspomnieć 
o przeglądzie urządzeń zabawowych 
placu zabaw przy ulicy W. Wróblew-
skiego i wykonanych na nim napraw 
oraz konserwacji, a także zaplanowa-
nej wymianie kilku ławek w różnych 
rejonach osiedla m.in. Niepodległości 
59D, 66F i G. rg

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

Ruszyły roboty na zewnątrz

ciąg dalszy ze str. 14

os. „Młodych”. Wymieniono kasety domofonowe  os. „Młodych”. Wymieniono kasety domofonowe  
– Szarych Szeregów 1-4– Szarych Szeregów 1-4

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo
zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!
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Jaki różny ten ZajączekJaki różny ten Zajączek
ZZwyczaj Zajączka wielkanocnego, podobnie jak choinka jako symbol Świąt Bożego Narodzenia rozpowszechnił 

  się w Polsce stosunkowo niedawno. Na Śląsku – owszem. Gdzie indziej? Niekoniecznie. A wydawałoby się 
to tak oczywiste… To zarazem jeden z najbardziej lubianych symboli naszych czasów, o których potrafimy opo-
wiadać barwnie.

W symbolice świąt wielkanocnych 
nakładają się na siebie atrybuty chrze-
ścijańskie i pogańskie. O ile na przy-
kład baranek wielkanocny to sfera sa-
crum, to zajączek – zdecydowanie pro-
fanum.

Dlaczego zając, 
a nie wydra czy niedźwiedź?

Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć na pytanie o korzenie zającz-

ka wielkanocnego. Niektórzy badacze 
pochodzenia tego symbolu, zresztą 
jak wielu innych, doszukują się w sta-
rożytności, w mitologii. Twierdzą, że 
ów zajączek wywodzi się ze starożyt-
nego Egiptu. Symbol ten przeniknął 
do wiary chrześcijańskiej jako jeden 
z wielu, symbolizując zmartwychwsta-
nie i płodność.

W mitologii egipskiej, bogini miłości 
i ogniska domowego – Izyda, przyczy-
niła się do zmartwychwstania swojego 
męża Ozyrysa – boga śmierci, który 
wcielił się w postać zająca. Stąd zając 
jako symbol zmartwychwstania. Staro-
żytni Grecy z kolei, utożsamiali zają-
ca z płodnością, a także szczęściem 
i miłością, będąc atrybutem Afrody-
ty i Erosa. W starogermańskich wie-
rzeniach bogini wiosny Ostara, przy-
nosząca za sobą odrodzenie i odno-
wę całej przyrody pojawiała się w oto-
czeniu kur i zajęcy. Niekiedy nawet ją 
samą przedstawiano z głową zająca. 
Stąd zając jako symbol odradzającej 
się wiosny.

Wierzenia w zajączka miały też i złą 
sławę. Był czas, że w tradycji ludowej 

miał on opinię tchórza, zdrajcy. Bywał 
nawet wcieleniem czarownicy…

Bliżej nas
Trudno sobie dzisiaj wyobrazić 

okres przedświąteczny i świąteczny 
bez (obok baranka i kurek) zającz-
ka wielkanocnego. Pełno go w skle-
pach – czekoladowych, cukrowych, 
w różnej postaci, nawet ponad miesiąc 
przed świętami. W tym okresie mocno 

w sklepach zoologicznych albo u ho-
dowców schodzą… króliki.

Sam zajączek wielkanocny jako (po-
zytywny) symbol wielkanocny i ko-
jarzący się z szukaniem prezentów, 
przywędrował do nas z Niemiec dopie-
ro na przełomie XIX i XX wieku. Tam 
też przyjął się stosunkowo niedawno 
– skojarzony został z pisankami dopie-
ro około XVII i XVIII wieku. Niemieckie 
dzieci (szukały) szukają kolorowych pi-
sanek schowanych w nocy przez za-
jączka – „szukając zajączka”.

W dodatku do nas – nie znaczy w ca-
łej Polsce. Początkowo upowszechnił 
się jedynie w niektórych jej obszarach. 
Przyjął się dobrze na Śląsku właśnie, 
a także na Pomorzu i w Wielkopolsce. 
Z czasem, kiedy ludzie migrowali, albo 
po prostu łączyli się, co jest naturalne 
– „wierzący” w zajączka i „niewierzący” 
– to zwykle ten miły zwyczaj zostawał 
w rodzinnej tradycji na stałe.

Co jeszcze ciekawe jednak, wciąż 
w wielu rodzinach katolickich, mimo 
że obchodzone są Święta Wielkanoc-
ne, nie ma w zwyczaju „szukania za-
jączka”. Prosty przykład: - Wychowa-

łam się w okolicach Zawiercia. Obcho-
dziliśmy normalnie jak wszyscy Święta 
Wielkanocne, były pisanki, wielkanoc-
ne  śniadanie,  chodzenie  do  kościoła, 
ale  prezenty  jak  dostawaliśmy  to  tyl-
ko na Święta Bożego Narodzenia i na 
Mikołaja – wspomina Patrycja, miesz-
kanka osiedla „Młodych”. – Jak się po-
brałam to mój mąż, który wywodzi się 
z tych okolic mnie uświadomił, że coś 

takiego  w ogóle  jest.  Zawiercie  prze-
cież wcale tak daleko nie jest, a tu pro-
szę – dodaje.

Zajączek przychodzi(ł)...różnie
To, że zwyczaj związany z zającz-

kiem wielkanocnym nie jest popular-
ny we wszystkich katolickich domach 
w Polsce to jedna sprawa. Z dużym 
zaciekawieniem a zarazem zaskocze-
niem można dowiedzieć się o „szu-
kaniu zajączka” od rodzin, które za-
mieszkały w Siemianowicach Śląskich 
w osiedlach spółdzielczych, a przybyły 
tu – zwykle za pracą – z różnych stron 
Polski. To wspomnienia nieraz wzru-
szające:

- Moi  rodzice  przyjechali  z Mazur 
i tradycję  obchodzenia  Świąt  Wielka-
nocnych  wynieśli  ze  swoich  domów. 
Pamiętam  jak  w Wielką  Sobotę  –  jak 
w każdym  domu  –  chodziłam  z rodzi-
cami  poświęcić  koszyczek.  Na  wie-
czór wspólnie ze starszymi braćmi czy-
ściliśmy  buty  –  musiały  być  one  wy-
pastowane  na  błysk  –  i kładliśmy  je 
na parapecie aż do następnego dnia. 
Wszystko po to, by zajączek mógł wło-
żyć  do  nich  prezenty.  Często  zdarza-
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ło się, już o poranku w Wielką Niedzie-
lę, że wśród upominków były czekola-
dowe zajączki, baranki, jajka – wszyst-
ko co kojarzy się ze świętami. 
Później  oczywiście  zasiadali-
śmy do wspólnego uroczyste-
go  śniadania,  dzieląc  się  jaj-
kiem,  składając  sobie  życze-
nia. Do dziś ta tradycja u nas 
przetrwała – opowiada Mag-
da z ulicy Stawowej.

- U mnie  w oczekiwaniu  na 
zajączka,  wieczorem  w Wiel-
ką  Sobotę  pod  stoliczkiem, 
na którym skądinąd w święta 
zawsze  był  świąteczny  stro-
iczek,  święconka,  kładło  się  tyle  tale-
rzy, ilu było domowników w domu. Ra-
no  jak  się  budziliśmy,  to  na  tych  ta-
lerzach  czekały  już  na  nas  prezen-
ty.  Zwykle  to  były  łakocie  i pomarań-
cze. Tak  pamiętam  to  z mojego  dzie-
ciństwa – mówi pani Bożena z osie-
dla „Chemik”.

- Ja  znajdowałem  swojego  „zającz-
ka”  pod  poduszką.  Z czasem  prezen-
ty  znajdowało  się  na  parapecie.  Były 
one  raczej  skromne.  Cukierki,  jakieś 
drobiazgi,  niekiedy  zdarzał  się  bara-
nek cukrowy. Bogatsi bardziej wszyst-
ko  stroili.  U nas  było  raczej  skrom-
nie.  Oczywiście,  jak  już  znaleźliśmy 
„zajączka”,  to  wszyscy  zasiadali  do 
wspólnego stołu. Był pacierz, barszcz, 
a dalej  jadło  się  poświęcone  jajka, 
wędliny,  kawałek  babki  – relacjonu-
je Bogdan z osiedla „Chemik”, któ-
ry do Siemianowic przyjechał z Dolne-
go Śląska.

Pięknie swoje Święta Wielkanocne 
z dzieciństwa pamięta trzydziestopa-
roletnia Jola z osiedla „Centrum”: - 
Wychowałam się w Katowicach, w do-
mu  jednorodzinnym  z ogródkiem. 
U mnie zajączek wielkanocny prezenty 
podrzucał  właśnie  w ogródku  –  nigdy 
w mieszkaniu!  Przekradał  się  w no-
cy,  a nad  ranem  szukałam  upomin-
ków  pod  drzewami,  w krzakach.  Szu-
kało się tak długo aż się znalazło. Pro-
blemu nie było nawet jak trochę popa-
dało.  Zwinny  zając  owe  prezenty  od-
powiednio „zabezpieczał”. Kapuca i się 
szukało.

Na wolnym powietrzu „szukała za-
jączka” również Natalia z Węgierskiej 
Górki, a dziś mieszkanka osiedla 
„Młodych”: - Jak byłam mała to miesz-
kałam  w górach.  A tam  każdy  miał 
swój  dom  i blisko  góry.  Takie  święta 
jak tam nigdy się chyba mi nie powtó-
rzą. Zawsze miałyśmy z mamą w zwy-
czaju,  że  wychodziliśmy  rano  w Wiel-

ką  Niedzielę  w góry.  Szłyśmy  po  do-
brze nam znanej  leśnej ścieżce w gó-
rę, nieopodal domu, i tak szłyśmy i na-

trafiałyśmy  na  podrzucone  przez  Za-
jączka  prezenty.  To  było  super  atrak-
cyjne.  Jak  byłam  ciut  starsza  dowie-
działam  się,  że  to  tata  jeszcze  wcze-
śniej niż po siódmej, ósmej rano szedł 
tym samym szlakiem…

- Nigdy  nie  umiałem  się  doczekać 
niedzielnego  poranka  i szukania  pre-
zentów. Zawsze ciężko mi było zasnąć 
z soboty  na  niedzielę.  To  była  jedna 
z najtrudniejszych nocy, bo chciało się 
zasnąć  jak najszybciej,  liczyło się ba-
ranki,  a to  przynosiło  efekt  odwrotny 

od  oczekiwanego.  W końcu  rano,  za-
wsze koło 6-7 szukałem prezentów po 
całym domu – wszędzie. Po pokojach, 
kuchni,  łazience. To była niesamowita 
przyjemność.  Czasem  nawet  większa 
uciecha  niż  prezenty  – mimo że  cen-
niejsze  –  „podane  na  tacy”  pod  cho-
inkę  w Boże  Narodzenie.  Zawsze  by-
ły  słodycze, w tym czekoladowy  zają-

czek  i coś  jeszcze  –  żółwie  Ninja,  di-
nozaury – wspomina trzydziestoparo-
letni Rafał z Michałkowic.

- U mnie  Zajączek  prezen-
ty zawsze zostawiał na oknie. 
Na jednym, na talerzyku mia-
łam  węgiel  i oszkrabiny,  na 
drugim oknie – słodycze. Ta-
ta  zawsze  się  nade  mną  zli-
tował, chociaż zawsze byłam 
niegrzeczniuchem.  W póź-
niejszych  latach  to  od  razu 
chodziłam  już  do  tego  dru-
giego...  – opowiada z uśmie-
chem pani Gizela z osiedla 
„Centrum” i dodaje: - Później 

zasiadaliśmy do wspólnego stołu. Za-
wsze  była  szynka  na  ciepło  i jajka 
kminkowe  ze  słoika. Dziś  pomiesz-
kuję  częściowo  w Siemianowicach 
i w Niemczech. Tam u mnie w mieście 
z okazji  „Zajączka”,  w wydzielonych 
miejscach, zwykle w parkach i w ogro-
dach,  władze  miasta  urządzają  dzie-
ciom  takie  poszukiwanie  jajek  i zaję-
cy  czekoladowych.  Dzieciaki  chodzą 
i szukają. Każdy znajdzie coś dla sie-
bie. To  tradycja  tam  powszechna  jak 
w Polsce spotkanie z Mikołajem.

- Mnie się Święta Wielkanocne koja-
rzą  z 4-5  elementami.  Z malowaniem 
jajek,  z noszeniem  koszyczka  do  ko-
ścioła,  aby  go  poświęcić,  szukaniem 
prezentów po całym domu oraz świę-
celnikiem,  podawanym  na  śniadaniu 
w Wielką  Niedzielę.  Mi  święta  wielka-
nocne  kojarzą  się  z zapachami  i do-

Jajka w kminku
I. 10 jajek po umyciu ugotować na twardo w łupinach ce-

buli i kminku. Kminku dodajemy według uznania.
II. Ostudzić jajka w zimnej wodzie.
III. Po ostudzeniu wysuszyć i potłuc skorupki na jajkach.
IV. Włożyć jajka do naczynia np. słoja typu WECK czy ja-

kiegokolwiek innego naczynia.
V. Zalać wodą, w której się gotowały, po uprzednim usu-

nięciu łupin cebuli.
VI. Podawać na zimno.

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 
polnych, rumianek, suche łupinki cebuli oraz igły modrzewiowe (jaśniejsze 
odcienie 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 na str. 22
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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
16.00 - 17.30 Szachy
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
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego 
15.00 - 19.00 Spotkania koła PZ Niewidomych - Klub Cen-

trum (ul. Powstańców 54) 
16.00 - 17.30 Szachy
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
16.00 - 21.00 Tenis stołowy
16.00 - 20.00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju.  

Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30 Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną

Dom Kultury „Chemik” zaprasza
Szczegóły telefon - 602 110 424

Dom Kultury „Chemik”  podejmie współpracę z kreatywnymi osobami 
oraz stowarzyszeniami mającymi pomysł na zorganizowanie i prowadzenie 

zajęć w zakresie kultury, sportu, rekreacji czy oświaty.  
Zainteresowani - kontakt  tel. 602 110 424

brym  smakiem.  Pyszne  były  słody-
cze,  jakie się znajdowało  i pyszny był 
ten święcelnik, co robiła go już 
w piątek  babcia,  by  jego  ka-
wałek  zmieścić  jeszcze  w ko-
szyczku  wielkanocnym  do  po-
święcenia.  Nie  wiem  czy  dzi-
siaj  się  go  gdzieś  jeszcze  ro-
bi,  ale  było  to  takie  półsłodkie 
ciasto  drożdżowe  nadziewa-
ne  kiełbasą  i szynką,  podawa-
ne na chłodno – wraca pamię-
cią pan Michał z osiedla „Cen-
trum”. – Nawet dobrze, że teraz 
rozmawiamy  o tym,  bo  chyba 
nawet  namówię  żonę  do  jego 
zrobienia.  Tylko  znajdę  gdzieś 
ten przepis – dopowiada.

Niby te same Święta Wielka-
nocne, ten sam zwyczaj „szuka-
nia zajączka”. Niby sąsiedzi, mieszkają-
cy w jednym osiedlu albo osiedlu obok. 
A jakże różne tradycje wyniesione ze 

swoich rodzinnych domów i przeniesio-
ne (przywiezione) tutaj bądź utrwalone 
tu od pokoleń. Człowiek wychowany na 

jednym zwyczaju „szukania zajączka”, 
słuchając, czytając opowiadań innych, 
robi „wielkie oczy” – oczy zdziwienia. Bo 

jak ich nie robić wysłuchując takich jak 
powyższe krótkie wspominki. Albo do-
wiadując się, że w niektórych polskich 

domach „szukanie zajączka” 
nie odbywa się wcale w Wiel-
ką Niedzielę, a...już w wielko-
czwartkowy poranek.

To też wiele pięknych zwy-
czajów w zwyczaju, które 
nie pielęgnowane – jak za-
uważają rozmówcy – mogą 
gdzieś nagle uciec, prysnąć 
po latach, już nie pamię-
tane. Jak chociażby leśne 
poszukiwanie „zajączka” 
czy święcelnik wielkanoc-
ny. Warto czasem wrócić do 
nich, albo przynajmniej opo-
wiedzieć o nich kolejnemu 
pokoleniu. A nuż...

Geneza „Zajączka” w oparciu 

m.in. o artykuł Bożeny Długosz – „Zajączek 

Wielkanocny”, który ukazał się w: kroliki.net,

Rafał Grzywocz

Jaki różny ten ZajączekJaki różny ten Zajączek

Lany poniedziałek
Z Wielkanocą nieodłącznie związany jest śmigus-

-dyngus, czyli polewanie się wodą. Kiedyś dyngus 
oznaczał jednak dawanie datków – jaj, wędlin, ciast... 
czyli chodzenie po dyngusie, a śmigus – lekkie uderza-
nie, na szczęście, rózgą wierzbową z baziami z Niedzie-
li Palmowej.

Teraz polewanie wodą wynaturzyło się i przerodzi-
ło w potężne lanie, bez względu na czas, miejsce i oso-
by. Przy tej okazji dochodzi do ekscesów, tj. wyrzuca-
nia z okien wieżowców napełnionych wodą worecz-
ków foliowych.

Czym to może się skończyć, pomyślmy: 1 l wody to 
1 kilogram!!!

W lany poniedziałek patrzmy uważnie na budynki 
i mokre plamy na ziemi, bo „szaleńców” nie brak.
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REGULAMIN ROZLICZEŃ
kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

z zastosowaniem indywidualnych zaworów termostatycznych, podzielników kosztów
i wodomierzy c.w.u. w mieszkaniach i lokalach użytkowych 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 16. 09. 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2016, poz. 21).
- Ustawa z dnia 15. 12. 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4, poz. 27) z późniejszymi zmianami.
- Statut Spółdzielni zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 5 września 2018 r.
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 , poz.831).

§ 1
Użyte pojęcia

1. Użytkownik lokalu – osoba fizyczna zajmująca lokal 
mieszkalny lub użytkowy jako właściciel lokalu stanowią-
cego przedmiot odrębnej własności, posiadająca spółdziel-
cze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, najemca, 
osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego, osoba prawna.

2. Odszkodowanie – opłata w rozumieniu art. 45a ust. 11a 
Ustawy Prawo energetyczne, naliczana w przypadku ce-
lowego uszkodzenia podzielnika, nieudostępnienia do od-
czytu podzielnika lub podzielników. Opłata podlega rozli-
czeniu w kosztach ogrzewania w danym budynku wielolo-
kalowym.

3. Skuteczne doręczenie powiadomienia – doręczenie do rąk 
własnych użytkownika lokalu, realizowane poprzez zlecenie 
usługi operatorowi pocztowemu i odebranie przesyłki po-
twierdzone własnoręcznym podpisem z podaniem właściwej 
daty. Za skutecznie doręczone powiadomienie uznaje się od-
mowę odebrania przesyłki lub nieodebranie po upływie 14 
dni pomimo dwukrotnego awizowania.

§ 2
Cel wprowadzenia systemu indywidualnego rozliczenia 

kosztów energii cieplnej
1. Racjonalne gospodarowanie energią cieplną dla celów c.o. 

i c.w.u.
2. Umożliwienie regulacji temperatury wewnętrznej okre-

ślonej Polską Normą w poszczególnych pomieszczeniach 
mieszkań lub lokali użytkowych.

3. Umożliwienie poprzez system indywidualnego rozliczenia 
kosztów energii cieplnej wyliczenia opłat za faktycznie zuży-
te ciepło na cele c.o. i c.w.u. oraz uzyskanie możliwości kory-
gowania wielkości zamówionej energii cieplnej dla poszcze-
gólnych budynków lub zespołów budynków poprzez doko-
nywanie okresowych analiz techniczno-ekonomicznych.

§ 3 
Uwarunkowania techniczne związane z wprowadzeniem sys-

temu indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej
1. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej moderni-

zacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
2. Wykonanie robót modernizacyjnych: 

- montaż zaworów termostatycznych,
- montaż podzielników kosztów c.o.,
- montaż wodomierzy c.w.u.,
- montaż licznika energii cieplnej w budynku lub w węźle 

cieplnym dla zespołu budynków,
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, regulacyjnej 

w budynkach,
- przystosowanie stacji wymienników do potrzeb przepro-

wadzonej modernizacji.
3. Przeprowadzenie okresowej legalizacji urządzeń kontrol-

no-pomiarowych.
§ 4 

Źródła finansowania przedsięwzięcia związanego z mo-
dernizacją układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody

1. Koszt dokumentacji technicznej oraz montaż liczników 
ciepła, zaworów termostatycznych, podzielników kosztów 
i urządzeń kontrolno-pomiarowych obciążać będą:
- fundusz centralny Spółdzielni,
- fundusz konserwacji c.o i c.w.u.,
- inne źródła finansowania (ustalane decyzją Rady Nadzor-

czej SSM).
2. W przypadku lokali użytkowych koszt dokumentacji tech-

nicznej oraz montaż liczników ciepła, zaworów termosta-
tycznych, podzielników kosztów i urządzeń kontrolno-po-
miarowych pokrywa użytkownik lokalu.

3. Koszt zakupu i montażu wodomierzy c.w.u. w mieszka-
niach oraz lokalach użytkowych pokrywa się z opłaty stałej 
z tytułu dostawy wody.

4. Koszty przystosowania stacji wymienników, będących 
własnością dostawcy ciepła, przeprowadzonej przez Spół-
dzielnię modernizacji układów c.o. i c.w.u. pokrywa do-
stawca ciepła.

5. Koszty legalizacji, naprawy, konserwacji i wymiany urzą-
dzeń kontrolno-pomiarowych obciążają fundusz konserwa-
cji instalacji c.o. i c.w.u.

§ 5 
Zasady ustalania kosztów centralnego ogrzewania dla  
poszczególnych budynków, zespołów budynków oraz  

lokali użytkowych
1. Całkowity koszt dostawy energii cieplnej do poszczegól-

nych budynków, zespołów budynków oraz lokali użytko-
wych ustala się następująco:
- wg wskazań liczników ciepła zgodnie z postanowieniami usta-

wy „Prawo energetyczne” w oparciu o umowę z dostawcami 
ciepła oraz obowiązującą dla danego węzła cieplnego „Tary-
fą dla ciepła” zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki,

- wg wartości mocy zamówionej dla danego węzła, zgod-
nie z postanowieniami ustawy „Prawo energetyczne” oraz 
w oparciu o umowę z dostawcami ciepła i obowiązującą 
dla danego węzła „Taryfą dla ciepła” zatwierdzoną przez 
Urząd Regulacji Energetyki,

- w przypadku eksploatacji własnych źródeł ciepła koszt 
dostawy ciepła będzie ustalony w oparciu o faktyczne 
koszty poniesione przez Spółdzielnię związane z eksplo-
atacją tego źródła,

- w oparciu o efekty uzyskane z obniżenia kosztów mocy zamó-
wionej powstałe w wyniku przeprowadzonej modernizacji.

2. Dla budynków wyposażonych w instalację ciepłej wody 
użytkowej, koszt dostawy energii cieplnej do celów c.o., 
będący podstawą do indywidualnego rozliczenia poszcze-
gólnych mieszkań i lokali użytkowych ustala się poprzez 
zróżnicowanie całkowitego kosztu dostawy energii ciepl-
nej do budynku lub zespołu budynków oraz kosztu dosta-
wy energii cieplnej na cele c.w.u., ustalonego w oparciu 
o wskazania wodomierzy, stosownie do stawki za pod-
grzewu 1 m3 ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem 
opłaty stałej obowiązującej w danym okresie rozliczenio-
wym.

ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ
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§ 6 
Zasady ustalania kosztów zużycia energii cieplnej

mieszkań i lokali użytkowych
1. Wyliczenie faktycznych kosztów zużycia energii cieplnej dla 

mieszkania lub lokalu użytkowego następuje w oparciu o wska-
zania podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach 
z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych wynikających 
z usytuowania mieszkania lub lokalu użytkowanego w bryle bu-
dynku, a w przypadku budynków wyposażonych w instalację 
ciepłej wody w oparciu o wskazania wodomierzy c.w.u.

2. Zużycie energii cieplnej na cele c.o. mieszkania lub lokalu 
użytkowego jest wyliczone w oparciu o zasady systemu in-
dywidualnych rozliczeń przyjęte przez Spółdzielnię niniej-
szym Regulaminem.

3. Ustala się zasadę podziału kosztu c.o. dla budynku, zespołu bu-
dynków lub lokali użytkowych w następującej proporcji:
- procentowy, faktyczny udział kosztów opłaty stałej w całko-

witych kosztach opłaty za dostawę energii cieplnej + 20% 
z tytułu nieopomiarowanych punktów grzewczych (grzejni-
ki w łazienkach oraz pomieszczeniach wspólnego użytko-
wania, piony i poziomy c.o.) proporcjonalnie do powierzch-
ni użytkowej mieszkania lub lokalu użytkowego,

- koszty opłaty zmiennej wg wskazań elektronicznych po-
dzielników kosztów ogrzewania.

4. W przypadku wolnostojących lokali użytkowych dopuszcza 
się możliwość podziału kosztów ogrzewania wg powierzch-
ni lokali.

5. Wyliczenie kosztów dostawy c.w.u. dla mieszkania lub lo-
kalu użytkowego następuje w oparciu o:

- koszty opłaty stałej liczonej od mieszkania lub lokalu użyt-
kowanego, wynikającej z faktycznych kosztów opłaty stałej 
ponoszonej przez Spółdzielnię przy zakupie ciepła,

- wskazania wodomierzy ciepłej wody i obowiązującą stawkę 
za 1 m3 opłaty zmiennej za podgrzanie w danym okresie roz-
liczeniowym.

§ 7
Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów energii cieplnej 

na cele centralnego ogrzewania mieszkań i lokali użytkowych
1. Ustalenie przedpłaty indywidualnej odbywać się będzie na 

podstawie dokonywanego odczytu wskazań podzielników kosz-
tów 1 raz w roku oraz wykonanego rozliczenia po 12 miesięcz-
nym okresie eksploatacji (zgodnie z PN-EN 835 z 1999 r.).

2. W oparciu o wyliczony indywidualny koszt ogrzewania 
mieszkania lub lokalu użytkowego ustalona zostanie przed-
płata na następny okres rozliczeniowy. Przedpłata zostanie 
powiększona max. do 10% tytułem ewentualnych zmian cen 
zakupu energii cieplnej oraz wystąpienia konieczności po-
krycia kosztów przedłużenia sezonu grzewczego lub dosta-
wy do budynku zwiększonej ilości energii cieplnej w okresie 
bardzo niskich temperatur zewnętrznych.

3. Rozliczenie przedpłaty jako sumy miesięcznych zaliczek 
(zł/m2) nastąpi w oparciu o dokonany odczyt wskazań po-
dzielników kosztów zgodnie z ustaloną proporcją podziału 
kosztów w terminach przewidzianych dla poszczególnych 
budynków. Odczyt następuje w obecności użytkownika lo-
kalu lub osoby upoważnionej. 

4. Ustalone zaliczki za c.o. mogą być zmienione jedynie 
w przypadku wzrostu kosztów zakupu energii cieplnej łącz-
nie o ponad 10 % w okresie rozliczeniowym. 

5. Wyliczona przedpłata za c.o. rozłożona jest w opłatach 
czynszu na 12 miesięcy, przy czym ustala się następujące za-
sady wielkości wnoszonych zaliczek w okresach: 

- od m-ca października do kwietnia (sezon grzewczy) zaliczka 
w wysokości 2/19 przedpłaty rocznej,

-od m-ca maja do września (poza sezonem grzewczym) zalicz-
ka w wysokości 1/19 wyliczonej przedpłaty rocznej. 

5.a. Począwszy od 1 maja 2022 r., po dokonaniu odczytu 
podzielników ogrzewania, użytkownicy lokali zobowiąza-
ni są wnosić miesięczne zaliczkowe opłaty na poczet na-
leżności z tytułu kosztów centralnego ogrzewania przez 
cały okres rozliczeniowy w równych ratach. Pełny okres 
rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy, co skutkuje odejściem 
od dotychczasowych zasad wnoszenia przedpłat określo-
nych w ust. 5”

6. Rozliczenie indywidualne kosztów c.o. nastąpi na podsta-
wie zawiadomienia dostarczonego przez Spółdzielnię użyt-
kownikowi mieszkania lub lokalu użytkowego:

- niedopłaty wynikające z dostarczonego rachunku powinny 
być uregulowane w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. 
W przypadku wystąpienia niedopłat przekraczających wyso-
kość jednomiesięcznej opłaty za centralne ogrzewanie, Spół-
dzielnia może na pisemny wniosek użytkownika lokalu roz-
łożyć wpłatę brakującej kwoty na raty,

- nadpłaty w stosunku do otrzymanego rachunku za c.o. po-
winny być rozliczone również w terminie 30 dni, przy czym 
nadpłaty, których wysokość nie przekracza ustalonej jedno-
miesięcznej nowej przedpłaty za c.o. zostają zaliczone w po-
czet bieżących opłat czynszowych. Na wniosek użytkownika 
lokalu nadpłaty przekraczające ww. przedpłatę miesięczną 
winny być wypłacone na konto użytkownika lokalu pod wa-
runkiem nie występowania zaległości czynszowych. W razie 
braku wniosku o zwrot nadpłaty zostaje ona zaliczona na po-
czet przyszłych opłat czynszowych adresata rachunku.

7. W przypadku dokonanej zamiany mieszkania lub lokalu 
użytkowego na zasadzie porozumienia stron lub nabycia ty-
tułu prawnego do mieszkania lub lokalu użytkowego, wynik 
finansowy za ogrzewanie rozliczany będzie ze stroną przej-
mującą w użytkowanie mieszkanie lub lokal użytkowy.

8. Użytkownik lokalu przekazujący do dyspozycji Spółdziel-
ni mieszkanie lub lokal użytkowy mieszczący się w budyn-
ku mieszkalnym rozliczony będzie za c.o. do dnia zdania 
mieszkania lub lokalu użytkowego na poziomie wnoszonych 
dotychczasowych przedpłat.

9. W przypadku lokalu użytkowego mieszczącego się w pawi-
lonie wolnostojącym rozliczenie kosztów ogrzewania nastą-
pi do wysokości faktycznych kosztów poniesionych przez 
Spółdzielnię proporcjonalnie do powierzchni lokalu, do dnia 
jego przekazania Spółdzielni.

10. Użytkownik lokalu przejmujący od Spółdzielni mieszkanie 
lub lokal użytkowy wnosi przedpłatę za ogrzewanie wg wy-
liczonej dla poprzedniego użytkownika przedpłaty na dany 
okres rozliczeniowy. Końcowe rozliczenie nastąpi w opar-
ciu o sumę dokonanych przedpłat przez aktualnego oraz po-
przedniego użytkownika.

11. Na wniosek nowego użytkownika lokalu dopuszcza się możli-
wość obniżenia zaliczki za ogrzewanie, wyliczonej dla poprzed-
niego użytkownika. Wielkość zaliczki nie może być mniejsza 
niż średnia arytmetyczna wyliczonych zaliczek dla pozostałych 
lokali w danym budynku (jednostce rozliczeniowej).

12. Użytkownik lokalu przekazujący do dyspozycji Spółdziel-
ni lokal użytkowy opomiarowany podzielnikami kosztów 
ogrzewania, mieszczący się w pawilonie wolnostojącym 
rozliczany będzie do dnia zdania lokalu wg protokołu zdaw-
czo-odbiorczego w oparciu o koszty jednostkowe z poprzed-
niego okresu rozliczeniowego.

§ 8 
Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów energii ciepl-

nej na cele c.w.u. mieszkań i lokali użytkowych.
1. Wyliczenie indywidualnych opłat z tytułu zużycia c.w.u. 

następuje w oparciu o wskazania wodomierzy ciepłej wody 
użytkowej zainstalowanych w mieszkaniach lub lokalach 
użytkowych z uwzględnieniem obowiązującej opłaty stałej. 

ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ
REGULAMIN ROZLICZEŃ
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Odczyt wodomierzy dokonywany jest w obecności użyt-
kownika lokalu lub osoby upoważnionej.

2. Rozliczenie wniesionych zaliczek nastąpi w oparciu o do-
konany odczyt wodomierzy c.w.u. oraz ustalone opłaty sta-
łe w terminach przewidzianych dla odczytów podzielników 
kosztów c.o., stosownie do obowiązującego harmonogramu 
odczytów ustalonego przez Zarząd Spółdzielni.

3. W oparciu o wyliczony koszt miesięczny dostawy c.w.u. 
do mieszkania lub lokalu użytkowego ustalona zostanie za-
liczka na następny okres rozliczeniowy podwyższona mak-
symalnie do 10 % tytułem ewentualnego wzrostu kosztów 
energii cieplnej.

4. Ustalona zaliczka za c.w.u. może ulec zmianie w przypad-
ku wzrostu kosztów zakupu energii cieplnej o ponad 10 % 
w okresie rozliczeniowym. W takim przypadku dokonane 
zostaną dodatkowe odczyty wodomierzy c.w.u.

5. Rozliczenie indywidualne kosztów c.w.u. nastąpi na pod-
stawie zawiadomienia dostarczonego przez Spółdzielnię. 
Zasady rozliczania nadpłat i niedopłat obowiązują jak przy 
rozliczeniu za c.o.

6. W przypadku zdania lub zamiany mieszkania oraz loka-
lu użytkowego rozliczenie następuje na podstawie odczytu 
końcowego wodomierzy c.w.u. odnotowanego w protokole 
zdawczo-odbiorczym.

§ 9 
Zasady ogólne

1. Podzielnik kosztów c.o. jest własnością Spółdzielni, a w przy-
padku lokali użytkowych pozostaje własnością użytkownika lo-
kalu lecz obsługa podzielnika (odczyty, plombowanie, demon-
taż, przełożenie) musi być wykonywana przez Spółdzielnię.

2. W przypadku stwierdzenia celowego naruszenia plomby lub 
podzielnika w danym pomieszczeniu, Spółdzielnia będzie do-
chodzić od użytkownika lokalu odszkodowania w wysoko-
ści iloczynu maksymalnego zużycia w jednostce rozliczenio-
wej na metr kwadratowy i powierzchni danego pomieszczenia 
z zastosowaniem współczynnika zwiększającego 1,2.

3. W przypadku celowego naruszenia plomby lub wodomierza 
c.w.u. Spółdzielnia będzie dochodzić od użytkownika lokalu 
odszkodowania w wysokości ryczałtu miesięcznego 3,5 m3 na 
1 osobę zameldowaną oraz obowiązującej ceny podgrzania 1 
m3 ciepłej wody w danym okresie rozliczeniowym.

4. Wodomierz c.w.u. po zaplombowaniu przez Spółdzielnię 
przechodzi na jej własność i podlega obsłudze na koszt Spół-
dzielni.

5. Przypadkowe uszkodzenie podzielnika lub wodomierza 
c.w.u. powinno być niezwłocznie zgłoszone w Spółdzielni. 
Rozliczenie kosztów c.o. i c.w.u. w takim przypadku odbę-
dzie się w następujący sposób: 

- rozliczenie kosztów ogrzewania za pomieszczenie, w któ-
rym nastąpiło uszkodzenie podzielnika nastąpi w wysoko-
ści średniego wskazania podzielnika kosztów ogrzewania 
w okresie ostatnich 3 sezonów rozliczeniowych,

- rozliczenie kosztów c.w.u. w mieszkaniu lub lokalu użytkowym, 
w którym nastąpiło uszkodzenie wodomierza nastąpi wg śred-
niego zużycia c.w.u. za poprzedni okres rozliczeniowy.

Koszty wymiany podzielnika lub wodomierza oraz ewentual-
ne ponowne plombowanie obciążą użytkownika lokalu.

6. W przypadku zamiany mieszkania lub lokalu użytkowego 
na zasadzie porozumienia stron lub nabycia tytułu prawne-
go do mieszkania lub lokalu użytkowego w którym nastąpi-
ło przypadkowe uszkodzenie podzielnika, rozliczenie kosz-
tów ogrzewania danego pomieszczenia nastąpi w wysokości 
iloczynu średniego zużycia w jednostce rozliczeniowej na 
metr kwadratowy i powierzchni danego pomieszczenia, pro-
porcjonalnie w okresie rozliczeniowym do dnia nabycia ty-
tułu prawnego do mieszkania lub lokalu użytkowego przez 
nowego użytkownika lokalu.

Koszty wymiany podzielnika obciążą nowego użytkownika lokalu.
7. Użytkownik lokalu bezwzględnie zobowiązany jest udo-

stępnić mieszkanie lub lokal użytkowy w celu dokonania od-
czytu podzielników kosztów i wodomierzy c.w.u., zgodnie 
z art. 45a pkt 11 Prawa energetycznego.

8. Spółdzielnia zobowiązana jest do poinformowania o termi-
nie dokonywania odczytów na co najmniej 7 dni przed datą 
odczytu w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń 
klatki schodowej, gazeta „Moja Spółdzielnia”, strona inter-
netowa Spółdzielni).

9. W przypadku nieudostępnienia mieszkania lub lokalu użyt-
kowego do odczytu w pierwszym terminie, Spółdzielnia wy-
syła powiadomienie indywidualne z wyznaczonym termi-
nem ponownego odczytu.

10. W przypadku, w którym użytkownik nie dopuścił do za-
montowania podzielników lub uniemożliwił ich odczytanie 
we wszystkich pomieszczeniach lokalu mimo skutecznego 
doręczenia powiadomienia, Spółdzielnia będzie dochodzić 
od użytkownika tego lokalu odszkodowania w wysokości 
średniego kosztu ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej 
w danej jednostce rozliczeniowej z zastosowaniem współ-
czynnika zwiększającego 1,5 jednak wyliczony koszt ogrze-
wania nie może być większy od kosztu maksymalnego w da-
nej jednostce rozliczeniowej.

11. Uniemożliwienie odczytu podzielników w jednym lub kil-
ku pomieszczeniach powoduje rozliczenie tych pomieszczeń 
wg zasad obowiązujących w § 9 pkt 2.

12. W przypadku, w którym użytkownik nie dopuścił do za-
montowania wodomierzy c.w.u. lub uniemożliwił ich odczy-
tanie mimo skutecznego doręczenia powiadomienia, Spół-
dzielnia będzie dochodzić od użytkownika tego lokalu od-
szkodowania w wysokości ryczałtu miesięcznego 3,5 m3 na 
1 osobę zameldowaną oraz obowiązującej ceny podgrzania 
1m3 ciepłej wody w danym okresie rozliczeniowym.

13. Na pisemny wniosek co najmniej 75% użytkowników lo-
kali mieszkalnych lub użytkowych w danej jednostce roz-
liczeniowej dopuszcza się możliwość rozliczenia kosztów 
energii cieplnej do celów c.o. wg powierzchni użytkowej 
lokali.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące indywidualnego rozlicze-
nia kosztów c.o. oraz c.w.u. użytkownik lokalu ma prawo 
składać pisemnie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 
rozliczenia. Reklamacje złożone po upływie podanego ter-
minu pozostawia się bez rozpatrzenia.

15. Spółdzielnia jest zobowiązana do rozpatrzenia wniesionej 
reklamacji w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty 
otrzymania pisma.

16. Użytkownik lokalu ma prawo zwrócić się do Spółdzielni z pi-
semnym wnioskiem o dokonanie ekspertyzy wodomierza.

17. Na okres sprawdzenia montowany jest nowy wodomierz. 
Zdemontowany wodomierz zostanie poddany ekspertyzie 
przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą upoważnienie 
Prezesa Głównego Urzędu Miar.

18. Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użytkownika 
z opłaty za usługę ekspertyzy wodomierza oraz dokonywana 
jest stosowna korekta rozliczenia.

19. W przypadku gdy badanie wykaże prawidłowość działa-
nia wodomierza, Spółdzielnia obciąży użytkownika lokalu 
kosztami związanymi z wykonaniem ekspertyzy w wyspe-
cjalizowanej firmie.

§10
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nad-

zorczą Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 
29. 06. 2020 r. Uchwałą Nr 29/2020 i z tym dniem wchodzi 
w życie, wraz z póź. zmianami z dnia 28. 02. 2022 r. Uchwa-
ła Nr 8/2022.

Rada Nadzorcza

ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ
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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-sobota 
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 Grabowej) 
sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. Kapicy 8, Poniedziałek. - piątek 
8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, niedzie-
la 10.00 - 18.00 
 tel. 695 988 988

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-piątek 
8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, niedzie-
la 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

SUDOKU 4/22 (BARDZO TRUDNE)

4

7 2 6 3

2 5 6

1 5 2

9 1 6 8

8 5 7

4 2 9

3 1 4 7

7

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 wy różnionym 
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 3/22

5 8 9 2 1 4 3 7 6

2 1 6 5 7 3 8 9 4

3 7 4 6 8 9 1 2 5

9 3 2 8 4 6 5 1 7

1 6 5 7 3 2 4 8 9

7 4 8 9 5 1 6 3 2

4 5 3 1 9 7 2 6 8

6 9 1 4 2 8 7 5 3

8 2 7 3 6 5 9 4 1

P o ł a m  g ł o w ę

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-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00
 tel. 32 228-01-60

ul. Niepodległości 29, Poniedziałek-pią-
tek 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. K. Szymanowskiego 8,  
Poniedziałek-piątek 8.00-19.00,  
sobota 9.00-13.00 
 tel. 32 229-83-09

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-piątek 
7.30-19.00, sobota 8.00-14.00 
 tel. 32 765-96-69

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-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 228-43-46

s-639/4-20

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
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ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego 
rodzaju naprawy - hydrauliczne 
(w tym WC podtynkowe), c.o., 
elektryka, gazowe (w tym piecyki), 
ślusarstwo. Regulacja i naprawa 
okien, kompleksowe remonty. 
Tanio, solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście,        tel. 503 427 475

UMYJĘ okna. Chcesz mieć czyste 
okna w mieszkaniu, brakuje ci czasu 
i zdrowia na żmudne mycie? Dobrze 
trafiłeś. Tanio, szybko, solidnie. 
Już od 50 zł za pokój lub mniej, 
w zależności od wielkości okien, 
dojazd gratis,  tel. 794 680 503 

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

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393 

DEKARZ. Usługi blacharsko-
dekarskie, 

tel. 601 447 578tel. 502 362 393 

ELEKTRYCZNE usługi, usuwanie 
awarii, modernizacje tablic 
bezpiecznikowych,  tel. 880 587 111

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

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

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

REMONTY łazienek, 
tel. 511 155 004

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

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

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

NETISERV Usługi Informatyczne. 
Sprzęt komputerowy, strony www, 
telefonia, voip, kamery IP. Naprawa, 
montaż, diagnostyka, sprzedaż, 
fachowe doradztwo, tel. 694 709 425

PIECE gazowe - naprawa, 
szczelność, awarie instalacji, 

tel. 601 477 527

OKNA - naprawa, regulacja, 
tel. 888 620 482

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

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 

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, ta-
picerki karcherem, skuteczne odplamia-
nie, Siemianowice Śl., tel. 604 243 950

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

REGULACJA okien PCV, wymiana 
i naprawa uszczelek, 

tel. 602 314 720

RÓŻNE

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

MIESZKANIOWE

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, osoba 
prywatna, 2-3-pokojowe, Bytków, mo-
że być do remontu,  tel. 888 989 989

KUPIĘ mieszkanie oraz garaż, może 
być do remontu, pomogę w formalno-
ściach, płatne gotówką, tel. 786 223 163

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

KUPIĘ mieszkanie 3-4-pokojowe na 
Bytkowie, do remontu lub odświeże-
nia, osoba prywatna,  tel. 663 237 801

SPRZEDAM mieszkanie do remontu 
55 m2,  tel. 508 470 689 

MIESZKANIE kupię,

  tel. 509 954 191

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

SAMOCHODOWE
AUTA KUPIĘ, auto skup, 
  tel. 509 954 191

GARAŻ zamienię Jagiełły 33 na 15,  
 tel. 512 197 721

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

ZAMIENIĘ garaż murowany z prądem 
przy ul. Boh. Westerplatte (Wieczorka) 
na podobny na os. Gansińca,  
 tel. 503 346 662

„MS” CZEKA
 NA TWOJĄ REKLAMĘ

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

W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO

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

Gdy musisz sprzedać
swoje mieszkanie ? 

Pomogę Ci !

697 251 271
www.beatamodlinska.pl

Pomogę Ci oszacować cenę Twojego mieszkania 

Zaangażuję swoje środki w sprzedaż Twojego mieszkania 

Uchronię Cię przed handlarzami mieszkań i sprzedażą poniżej ceny rynkowej

Zapewnię nowoczesne metody i strategię sprzedaży 

Załatwię za Ciebie wszystkie formalności i papierkologię 

UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE 
SPOTKANIE I SAM ZDECYDUJ CZY CHCESZ 

ZE MNĄ WSPÓŁPRACOWAĆ 

s-
55

8/
2-

22

Nie 
zapomnij 

posprzątać 
po swoim 

pupilu!
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Półmisek jaj po królewsku
20 jajek, 25 dag cielęciny na pieczeń, 

3 łyżki mąki, 4 łyżki oleju 15 dag szyn-
ki, 0,25 l gęstego majonezu, główka zie-
lonej sałaty, sól, pieprz do smaku. Jaj-

ka ugotować na twardo, obrać ze sko-
rupek. Cielęcinę podzielić na 10 plaster-
ków, rozbić, oprószyć solą i pieprzem. 
Dziesięć jajek owinąć plasterkami cie-
lęciny, obtoczyć w mące podsmażyć na 
rumiano ze wszystkich stron. Dodać kil-
ka łyżek wody, dusić pod przykryciem 
przez 20 minut. Wyjąć z sosu ostudzić. 
Następnych dziesięć jajek zanurzyć 

w gęstym sosie majonezowym, obficie 
obsypać pokrojoną szynką. Obydwa ro-
dzaje jajek (w szynce i cielęcinie) prze-
kroić i ułożyć parami na liściach sałaty.

Jaja marmurkowe
10 jajek, 3 łyżki listków czarnej her-

baty chińskiej, 1 łyżka soli, 20 ziaren 
pieprzu, 5 goździków, 10 ziaren angiel-
skiego ziela, 20 ziaren kolendry, kawa-
łek cynamonu, 1/2 gwiazdki anyżku, 
1/2 ostrej papryczki chili, 2 łyżki sher-
ry, 1/2 szklanki sosu sojowego.

Jajka umyć, włożyć do garnka, zalać 
zimną wodą i gotować 15 minut. Ostu-
dzić i delikatnie potłuc skorupki, nie 
zdejmując ich z jajek. Przyprawy utłuc 
w moździerzu. Jaja przełożyć do ron-
delka, dodać herbaty, utłuczone przy-
prawy, sól, sos sojowy i sherry. Za-
lać litrem wody. Gotować na wolnym 
ogniu pod przykryciem przez 30 mi-
nut. Po zdjęciu skorupki na powierzch-
ni każdego jajka pojawi się marmurko-
wy wzór. Podawać z ostrymi sosami. 

Rożki szynkowe 
z sosem chrzanowym

8 plastrów gotowanej wędzonej szyn-
ki, 6 łyżek śmietany, spora szczypta 
soli, 2 łyżki tartego chrzanu, łyżka so-
ku z pomarańczy, połówka pomarań-
czy. Śmietanę ubijamy z solą, miesza-
my z chrzanem i sokiem z pomarań-
czy. Kremem smarujemy szynkę. Zwi-
jamy w rożki i dekorujemy plasterkami 
pomarańczy.

Chrzan po litewsku
Dużą laskę chrzanu ok. 20-25 dkg, 

zetrzeć na drobnej tarce. W rondelku 
roztopić 5 dkg masła, włożyć chrzan, 
krótko przesmażyć. Dodać tyle słodkiej 
śmietany, by powstał gęsty krem – sil-
nie podgrzać, ale nie gotować. Dodać 
sok z cytryny oraz soli i cukru do sma-
ku. Gorący sos można zaciągnąć su-
rowym żółtkiem. Podawać po ochło-
dzeniu.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Chociaż mówi się, 
że ploteczki to dome-
na kobiet, nie są od 
nich wolni także pa-

nowie. Jeśli urodziłeś się pod znakiem 
Barana rozmowy o innych ludziach nie 
są Ci obce. Nie jesteś jednak złośli-
wy i o znajomych wyrażasz się raczej 
z sympatią. 

Zaletą pana By-
ka nie jest specjal-
na sympatia dla lu-
dzi. Od towarzyskich 

spotkań, woli samotność w swoim do-
mu. W stosunku do innych, jest krytycz-
ny i daje temu wyraz. Dużo bardziej wy-
rozumiały jest dla siebie i to, co krytyku-
je u innych, sobie łatwo wybacza.

Ludzie spod zna-
ku Bliźniąt lubią plot-
kować i biada temu, 
kto się im narazi, 

a ponieważ są inteligentni i błyskotli-
wi, jeśli już komuś przytną jakąś łatkę, 
przylgnie ona na długo. Pomimo tego 
są lubiani i znajomi chętnie przebywa-
ją w ich towarzystwie. 

Z Rakiem na pew-
no sobie nie poplot-
kujesz o znajomych. 
Nie lubią tego i uwa-

żają, że w plotkowaniu jest coś niesto-
sownego, a nie wesoła zabawa kosz-
tem nieobecnych. Jeśli w ich towarzy-
stwie ktoś mówi coś nieprzychylne-
go o kimś, zawsze biorą go w obronę.

Lew lubi plotkować, 
rozmawiać o innych 
ludziach, ale w jego 
wypowiedziach nie 

ma złośliwości. Wymienia różne oso-
by i co im się wydarzyło w jego oto-
czeniu. Jeśli jest mężczyzną w rozmo-
wie często powtarza zwroty „moja żo-
na, to moja żona tamto”.

Pani urodzona pod 
tym znakiem, czy 
pan może by sobie 
chętnie i trochę po-

plotkowali, ale zazwyczaj nie mają 
na to czasu ciągle zajęci pracą w do-
mu, czy w przedsiębiorstwie. A jeśli 
już o nich mówią, to przychylnie.

Wagi bardzo in-
teresują się innymi 
ludźmi, ale zaintere-
sowanie koncentru-

je się na problemach ich znajomych, 
a nie na konkretnych osobach. Dla in-
nych są życzliwi i jeśli kogoś z ich oto-
czenia spotka coś złego starają się 
pomóc.

Lubi plotkować, 
a znając predyspozy-
cje psychiczne Skor-
piona, najczęściej mó-

wi źle. Jest jednak inaczej. Swoje zda-
nie zachowuje dla siebie, bo uważa, że 
jeśli zajdzie potrzeba, łatwiej mu będzie 
skutecznie zwalczyć przeciwnika.

Strzelec lubi roz-
mawiać o innych lu-
dziach, ale nie ma 
nic przeciwko temu, 

żeby drudzy o nim sobie też czasem 
poplotkowali. Nigdy się nie obraża i co 
rzadkie u ludzi, potrafi śmiać się też 
sam z siebie.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, naj-
ważniejszą dla Ciebie 
sprawą jest osiągnąć 

doraźny, czy długofalowy cel i pod tym 
kątem oceniasz ludzi. Nigdy więc nie 
pozwolisz sobie powiedzieć czegoś złe-
go o kimś, kto może Ci być przydatny.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Ryby nie wi-
dzą w ploteczkach ni-
czego złego i traktu-

ją je, jako pewnego rodzaju rozrywkę. 
Rzadko zastanawiają się nad tym, że 
można w ten sposób komuś wyrządzić 
przykrość lub nawet krzywdę.

Wodniki zajęte róż-
nymi sprawami nie lu-
bią plotek i stronią od 
plotkarzy, choćby by-

ła to niewinna rozrywka. Uważają, że 
w plotkowaniu jest coś uwłaszczające-
go, dla tego, kto coś o kimś mówi, jak 
i dla osoby będącej przedmiotem plotek.

Czy lubisz 
poplotkować?

Śniadanie czas 
zacząć

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Bieluteń-

ki z czerwoną chorągiew-
ką rekwizyt wielkanocny; 
5. Obecne święta; 7. Otu-
la lub dusi; 8. Cisza; 10. 
Kolorowe jajko wielkanoc-
ne; 12. Duża antylopa; 13. 
Część siekiery; 14. Skocz-
ny tan; 15. Pogoda na lo-
dy; 16. W nim okulary; 18. 
Egzotyczny trunek; 21. Cia-
sto wielkanocne rozrzutnie 
słodkie, nadziane wszyst-
kim co się da; 25. Świę-
cona w Niedzielę Palmową; 
26. Zamsz do okularów; 27. 
Wykonawca muzyki rocko-
wej; 28. Szczególna kami-
zelka; 31. Nóż do korowa-
nia; 34. Eskapada; 37. Śmi-
gus; 38. Głupiec; 39. Znana 
opera Pucciniego; 40. Obfi-
ta, ale postna kolacja, ostat-
ni posiłek przed śniadaniem 
wielkanocnym; 41. Bóg wi-
na; 42. Popijane z lampki; 
43. Wykwintność; 44. Grub-
sza od postronka; 45. We-
zwanie z poczty.

PIONOWO: 1. Stary, dzie-
wiczy bór; 2. Z głową lwa na 
drzwiach; 3. Angielska faj-
ka na tytoń; 4. Uliczna bud-
ka z gazetami; 5. Pryncy-
pał Rzeckiego; 6. Brunetka; 
9. Latem zastępuje śnieg 
na skoczni narciarskiej; 11. 
Komplet aktorów w sztuce; 
16. Sieć sprzedaży książek 
i prasy; 17. Wakacje pra-
cownika; 19. Typ transpor-
tera radarowego; 20. Ma-
kler klarujący; 21. Twain, 
autor „Przygód Hucka”; 22. 
Będą harcerzami; 23. Po-
most przy torze; 24. Żyje 
z filmów; 29. Głębia mor-
ska; 30. Żywy ustrój; 32. 
Zawartość wielkanocne-
go koszyka; 33. Niechciany 
gość; 34. Tekst w tekście; 
35. Jajka wielkanocne bar-
wione i zdobione; 36. Ja-
pońska gra zręcznościowa.

Litery z pól dodatkowo po-
numerowanych od 1 do 23 
dadzą rozwiązanie krzyżów-
ki, które prosimy przesyłać 
do 28. IV. 2022 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplat-

te 20 z dopiskiem Redak-
cja „Moja Spółdzielnia” – 
Krzyżówka nr 4/2022 (decy-
duje data stempla pocztowe-
go) lub adres poczty elek-
tronicznej redakcji „MS”: 
ssm@poczta.fm z obowiąz-
kową informacją w temacie 
wiadomości: Krzyżówka nr 
4/2022 – decyduje data wy-
słania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną 
krzyżówkę nr 3/2022 z ha-
słem – Marzec  w zimowej 
bieli, otrzymują: Bożena Pe-
terek, zam. Wł. Jagiełły 37b 

(I nagroda); Krzysztof Nowa-
czyk, zam. Powstańców 46a 
(II nagroda); Wiktoria Fiuk, 
zam. J. N. Stęślickiego 5 (III 
nagroda). Zwycięzcom gra-
tulujemy i zapraszamy (z do-
wodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród.

Fundatorem pierwszej na-
grody jest PHU MMJ Marcin 
Janos, a pozostałych F.H.U. 
TECHPOL Siemianowice Śl.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania 

jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na wykorzystanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres, 

adres e-mail lub nr telefonu) przez 

redakcję w celu przeprowadzenia 

konkursu/krzyżówki, w tym publika-

cji w miesięczniku „Moja Spółdziel-

nia” imienia, nazwiska i miejsca za-

mieszkania wskazanego w nade-

słanym rozwiązaniu) do jednora-

zowego losowania i publikacji jego 

wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. 

Dane podaję dobrowolnie i wiem, 

że mam prawo do ich uzupełnienia, 

sprostowania, wglądu, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania i prze-

noszenia oraz wniesienia sprzeci-

wu. Dane zwycięzców będą prze-

twarzane do 6 miesięcy.
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Przychodzi student na egzamin z hi-
storii transportu u jakiegoś surowego 
profesora i ten zadaje mu na dzień do-
bry pytanko:

- Proszę podać ile wynosiła długość 
linii kolejowych w Polsce?

Student początkowo zdębiał ale pyta:

- A w którym roku?
W odpowiedzi słyszy:
- Wie Pan co, jest mi to obojętne.
Odpowiedź studenta:
- Rok 1493 - kilometrów 0. 

J K L

Policjant zapisał się do biblioteki. 
Pierwszą książką, jaką wypożyczył, 
była książka telefoniczna. Gdy ją od-
dawał, bibliotekarka zapytała:

- I jak, spodobała się Panu?
- Cóż... Akcja może niezbyt szybka, 

ale ilu bohaterów! 
J K L

Sędzia pyta świadka, który był obec-
ny podczas małżeńskiej kłótni:

- No i kto według Pana miał właści-
wie rację?

- Ja, Wysoki Sądzie, bo pozostałem 
kawalerem!

W i ę c e j  n i ż  ł ą k a
O zakresie prac, korzyściach 

dla mieszkańców i pierwszych 
widocznych efektach

z Grzegorzem Walkiewiczem z Fun-
dacji „Łąka”, zakładającej u nas 
obie łąki, przedstawicielem jednego 
z ogólnopolskich liderów w tej dzie-
dzinie rozmawia Rafał Grzywocz

W marcu miała miejsce druga 
uprawa osiedlowych, wieloletnich 
łąk kwietnych, zlokalizowanych 
w osiedlach „Bańgów” – na wy-
sokości budynków Marii Skłodow-
skiej-Curie 33-43-45 i Karola Szy-
manowskiego 6-12 oraz „Chemik” 
– wokół jednego z głównych osie-
dlowych chodników, tzw. Alei Ko-
ścielnej, na wysokości budynków 
Walerego Wróblewskiego 53-60F-
-63I i Niepodległości 66.

- Na obu wytyczonych łąkach po-
jawiliście się po raz drugi. Jak idzie 
ich zakładanie w osiedlach SSM?

Grzegorz Walkiewicz: - Ze Spół-
dzielnią nawiązaliśmy współpracę po 
wykonaniu łąki kwietnej przy ulicy ks. 
J. Kapicy w ramach projektu metro-
politalnego w październiku. Zdecydo-
wano wówczas, by takie łąki powsta-
ły na dwóch kolejnych osiedlach spół-
dzielczych. Umówiliśmy się z władza-

mi spółdzielni, że zrobimy to dwueta-
powo. Pierwszą uprawę terenu prze-
prowadziliśmy późną jesienią, dru-
gą w ubiegłym miesiącu. W przygoto-
wanej glebie wykonaliśmy już wysiew 
nasion i tak na dobrą sprawę można 
uznać, że łąki są założone. Teraz tylko 
kwestia sprzyjających warunków at-
mosferycznych – dodatnich tempera-
tur i naturalnych opadów, by na etapie 
wzrostu nie trzeba było ich podlewać.

- Niektórzy na początku kwietnia 
zmartwili się, że śnieg, jaki wówczas 
się pojawił, pokrzyżuje plany a za-
siane nasiona po prostu spłyną…

- Nie ma takiej możliwości. Po 
pierwsze, nie ma tu dużych spadków 
terenu. Śnieg ma to do siebie, że jest 
bardzo dobry dla nawadniania ziemi, 
powoli się „uwalnia”. Poza tym, zasia-
ne nasiona zostały uwałowane za po-
mocą specjalistycznego wału, który 
był odpowiednio obciążony. 

- Kiedy można spodziewać się 
pierwszych wizualnych efektów?

- Zakładamy, że w maju – sześć ty-
godni od kiełkowania. Myślę, że gdyby 
nie załamanie pogody na przełomie 
marca i kwietnia, moglibyśmy liczyć 
na jeszcze wcześniej. To jest natura. 
Na pewne sprawy nie mamy wpływu. 

Podobnie zresztą jest odnośnie termi-
nu koszenia łąk. Wszystko zależy od 
wegetacji. Chcemy maksymalnie wy-
korzystać kwitnienie kwiatów wiosen-
nych, a jednocześnie interweniować 
w momencie, kiedy przestaną one być 
atrakcyjne i też dać odpowiednią ilość 
czasu roślinom późniejszym.

- Jakie kwiaty zobaczymy? Wiem, 
że zasiano mieszankę kwietną 
w stosunku: 30% – rośliny jedno-
roczne, 70% – wieloletnie.

- Jeśli chodzi o kwiaty jednoroczne, 
to są to popularne maki, chabry, ką-
kole – te doskonale znane z polskiego 
krajobrazu. Będzie ich dużo i to one 
będą w pierwszym roku sprawiać nam 
największą radość. Później, będziemy 
mogli cieszyć się między innymi ko-
smosami wielokolorowymi, jak i po-
każą się pierwsze rośliny wieloletnie – 
żmijowiec, złocień. My te mieszanki 
robimy z kilkudziesięciu gatunków. Tu 
jest faktycznie ich około 50.

- Czyli wnioskuję, że dobrano mie-
szankę taką, by w różnych okre-
sach, cały czas było kolorowo?

- Dokładnie tak. Wiele w pierwszym 
roku zależy od warunków atmosfe-
rycznych. W kolejnych latach rośliny 
będą bardziej przewidywalne. Doda-
liśmy również tutaj to, co staramy się 
robić często i, co myślę jest tu waż-
ne – znaczną część roślin, które mają 
dużą wydajność jeśli chodzi o pochła-
nianie zanieczyszczeń powietrza, 
smogu – pyłów zawieszonych. To jest 
taka dodatkowa korzyść, z którą ma-
my tutaj do czynienia, myśląc o miej-
skich łąkach kwietnych. Przeprowa-
dziliśmy badania naukowe i stworzy-
liśmy mieszankę, którą nazwaliśmy 
„smogówka” – i tutaj te gatunki rów-
nież wykorzystaliśmy.
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W zeszłym roku wykonano remont drogi dojazdowej do W zeszłym roku wykonano remont drogi dojazdowej do 
garaży i miejsca postojowe - Michałkowicka 17-23Agaraży i miejsca postojowe - Michałkowicka 17-23A

- Na łące kwietnej przy ulicy ks. J. 
Kapicy postawiliście jakiś czas te-
mu domek dla owadów. O co wła-
ściwie chodzi?

- Łąka kwietna przyciąga „zapyla-
cze”. W ten sposób wzbogacamy ca-
ły okoliczny ekosystem. To są naj-
częściej pszczoły, które żyją sa-

motnie, dzięki temu one są też bez-
pieczne dla mieszkańców. Nie ma-
ją tego, z czym trochę kojarzymy 
pszczoły miodne – ula a więc nie 
bronią swojego siedliska. Tu mamy 
inną sytuację. „Samotnice” nie budu-

ją gniazd, a jeśli chcemy je zatrzy-
mać w jakimś miejscu na dłużej, bu-
dujemy takie właśnie dla nich dom-
ki, gdzie mogą sobie „gniazdować”, 
przeprowadzić lęgi. Jak się przyjrzy-
my bliżej temu domkowi, to widocz-
ne rurki z trzciny czy bambusa, które 
są tam ułożone, właśnie temu służą. 
W takiej jednej rurce będzie kilka, 
czasem kilkanaście małych pszczó-
łek. To pozwoli zapylaczom prze-
trwać zimy. Ten proces zamieszki-

wania owadów też trochę trwa. To 
jak z budkami dla ptaków. Nie jest 
tak, że wieszamy i za chwilę znajdą 
się lokatorzy. Gdy łąka zacznie kwit-
nąć, zapylacze się pojawią. Na ma-
sową skalę to zasiedlenie będzie 
widoczne, gdy pojawią się na łące 
kwiaty wieloletnie. 

- Wracając do samych łąk kwiet-
nych, poza wspomnianymi tu ich 
walorami, jakie widzi Pan inne ko-
rzyści?

- Łąka kwietna przyciąga około 300 
gatunków zwierząt. Trawnik – mo-

że kilkanaście. Różnica jest kolosalna 
dzięki właśnie tej różnorodności bio-
logicznej. Nasze otoczenie jest dużo 
bogatsze i korzystniejsze dla życia co-
dziennego. Poza kwestiami wizerun-
ku miast, osiedli, które są oczywiście 
bardzo istotne, warto promować też 
takie działania mające charakter po-
za wizerunkowy, wprowadzające re-
alną poprawę warunków naszego ży-
cia. Stąd wprowadzamy do miesza-
nek kwietnych „smogówkę”. Prowadzi-

my badania też pod kątem CO2. Łą-
ki kwietne mają dobrą wydajność, je-
śli chodzi o obudowywanie dwutlen-
ku węgla i magazynowanie go w ko-
rzeniach. Przyspieszają proces zna-
ny nam na przykład z torfowisk, gdzie 
dwutlenek węgla z powietrza jest „wy-
ciągany” i magazynowany w glebie. 

I co ciekawe, okazuje się, że w tym 
zakresie łąki kwietne są dużo bardziej 
wydajne niż drzewa. Drzewo najczę-
ściej magazynuje dwutlenek węgla 
w części naziemnej – w liściach, któ-
re prędzej czy później spadną, roz-

łożą się lub zostaną spalone i wró-
ci znów do ekosystemu. Jeśli chodzi 
o łąki kwietne – dwutlenek węgla zo-
stanie po prostu pod ziemią i nie bę-
dzie dla nas groźny.

- To ma przyszłość…
- Ja myślę nawet, że ma to przy-

szłość również na dużą skalę w prze-
myśle. Kwestia pochłaniania zanie-
czyszczeń powietrza jest dziś jednym 
z wiodących tematów. 

- Dziękuję za rozmowę

Domek dla owadów-zapylaczy – łąka kwietna przy. ul. ks. J. KapicyDomek dla owadów-zapylaczy – łąka kwietna przy. ul. ks. J. Kapicy

W marcu obsiano osiedlowe łąki. To trzecia i czwarta łąka kwietna w zasobach SSMW marcu obsiano osiedlowe łąki. To trzecia i czwarta łąka kwietna w zasobach SSM
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Segregując śmieci  Segregując śmieci  

– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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