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Remonty 2017 Tak nie segregujmy!
O domkach dla kotów... ...miejsca postojowe

Wszelkiej pomyślności,
szczęścia, zdrowia
oraz spełnienia marzeń
w 2017 Roku 

życzą

Rada Nadzorcza, 
Zarząd 

i Rady Osiedli SSM 
oraz Redakcja „MS”
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Pozostałość kosza, urwana po-
ręcz, spalony kontener na pa-

pier, zniszczona furtka, bohomazy 
na elewacji to lakoniczne opisy za-
mieszczonych zdjęć i tylko część 
zdewastowanych w ostatnim miesią-
cu przedmiotów w osiedlach SSM.

Niestety, jest ich więcej, co prezentu-
jemy w zestawieniu na str. 3. To więcej 
za grudzień uzupełnia i tak pokaźny 
już rejestr ubiegłorocznych dewastacji. 
To więcej oznacza też kolejne zbęd-
ne wydatki na usunięcie niepotrzebnie 
zdewastowanych przedmiotów. 

Nie jest nam do śmiechu, gdy co 
miesiąc przekazujemy zestawie-
nia o zbędnych zniszczeniach, będą-
cych właściwie wykazem płatności do 
uregulowania, bo przecież naprawić 
zniszczone przedmioty trzeba.

Każdy z mieszkańców musi wie-
dzieć, że każda celowa dewastacja 
czegoś, co mogłoby służyć miesią-
cami, latami to zbędne wydatki na-
wet, jeżeli koszt wynosi parę złotych. 
To koszt, który pokrywamy z naszych 
wpłat. Te zbędne wydatki to po pro-
stu wyrzucanie pieniędzy w błoto, na-
szych pieniędzy, bo nikt inny na utrzy-
manie budynków, ich otoczenia nie 
płaci jak My, tylko My sami. Te parę 

złotych przemnożone przez ilość bez-
myślnie i niepotrzebnie niszczonych 
przedmiotów przekłada się na znaczą-
ce już kwoty, które nie jeden chciał-
by mieć.

O ile kroplę można lekceważyć, to 
oceanu na pewno już nie. Z pieniędzmi 
jest podobnie. O ile z jednym groszem 
liczyć się zbytnio nie musimy i może-
my go bagatelizować, tak ocean gro-
szy wielu chciałoby mieć.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, lecz 
jako listę zbędnych wydatków, jako li-
stę zapłaconych rachunków za napra-
wy, których kwota się sumuje, sumu-
je, sumuje i rośnie, rośnie, rośnie. Pa-
miętajmy przy tym, że inaczej liczy się 
koszt naprawy w domu, a inaczej w fir-
mie, a taką jest przecież Spółdzielnia.

Przypominamy, że Zarząd SSM 
ustalił 2000 zł nagrody za skuteczne 
wskazanie sprawcy, to znaczy zakoń-
czone albo wyrokiem sądu, albo ugo-
dą ze sprawcą, który zobowiąże się do 
naprawy zniszczeń i pokrycia wszel-
kich kosztów swego wybryku.

Zastanówmy się i zacznijmy reago-
wać widząc, gdy ktoś zabiera się za 
niszczenie.

Niszczą

Twoje
2000 złotych 

czeka
Non stop aktualna jest oferta Zarzą-

du SSM nagradzania kwotą 2000 
złotych za skuteczne wskazanie 
sprawców dewastacji. Jeżeli ktoś dys-
ponuje takimi informacjami, to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-
ne w dziale GZM, tel. 32 6091-405. 

dyskrecja zapewniona.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

ciąg dalszy ze str. 2

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

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

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
TadeuSZ dudek, Maria JurcZyk*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
9. stycznia 2017 r. od 16.30 do 17.30
Na SWÓJ dyŻur

do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,
tel. 32 609-14-00

Z kolei 6. lutego 2017 r. dyżurować będą  
Danuta Kwiatkowska, Andrzej Waldera

*skład osobowy może ulec zmianie 

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1630-1730 (pa-
wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

- każdy ostatni wtorek miesiąca 
przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 17.30 (sala konferencyjna 
przy ADM)

Osiedle „chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „centrum”

- każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

- każdy poniedziałek w godzinach 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

W osiedlach zanotowano:
„chemik”

- skradziono kosz na śmieci przy sie-
dzibie administracji.

„Młodych”
- Niepodległości 28 – rozbito szybę 

w drzwiach wejściowych,
- aleja Młodych (garaże) – bazgroły 

na elewacji,
- Teatralna 3 (Franciszka Zubrzyckie-

go 3) – bohomazy na ścianach.
„Bańgów”

- k. Szymanowskiego 10 – po raz ko-
lejny skradziono czujki ruchu z klat-
ki schodowej.

„Tuwima”
- zdewastowano jedną ze stopnic kaska-

dy wodnej przy ul. W. korfantego,

- Okrężna 7 – obito fragment ściany 
na parterze (naroże),

- Okrężna 15 – podpalono kontener 
na papier,

- W. korfantego 9B – pomiędzy par-
terem a pierwszym piętrem urwa-
no poręcz.

„Michałkowice”
- plac zabaw przy ulicy Przyjaźni 18-

22/kościelnej 36 – zniszczono za-
mek w furtce oraz urwano deskę 
w płocie,

- Przyjaźni 22d – umazano szczyt bu-
dynku.

„Węzłowiec”
- Grunwaldzka 3-5 (zamykany śmiet-

nik) – kolejny raz uszkodzono wkład-
kę w furtce śmietnika.

Piotr Sowisło
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20 grudnia odbyły się ostatnie w 2016 roku obrady ra-
dy Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej.

Rada omówiła i uchwaliła Plany Pracy na 
rok 2017:

- Zarządu,
- Rady Nadzorczej
oraz Komisji Problemowych RN:
- Rewizyjnej,
- Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
- Organizacyjno-Samorządowej.

Rada po wysłuchaniu opinii Komisji przyjęła wspomnia-
ne dokumenty.

W trakcie posiedzenia w luźnych 
wypowiedziach podkreślano, że 
mijający rok był bardzo korzyst-
ny dla funkcjonowania Spółdziel-

ni i życzono sobie by nadchodzący 2017 rok nie był gorszy.
Obrady prowadził Jan dudek – przewodniczący RN 

SSM. Zamykając je złożył wszystkim obecnym życzenia 
świąteczno-noworoczne z prośbą o przekazanie ich miesz-
kańcom oraz pracownikom Spółdzielni. pes

Zima...
...potrafi być piękna ale i uciążliwa, a czasami bar-

dzo niebezpieczna.
Świat przyprószony białym puchem jest jakoś wesel-

szy a często śnieg, gdy spowija gałęzie drzew i otula 
rośliny, nadaje mu niezwykle urokliwego wręcz bajko-
wego wymiaru. Ta biel bywa jednak zdradliwa i niesie 
z sobą szereg zagrożeń. 

Korzystając z uroków zimy i zachwycając się nimi 
pamiętajmy też o drugim jej obliczu. pes

PAMIĘTAJ O DODATKU MIESZKANIOWYM

Obradowała rada Nadzorcza SSM

Przyjęto plany



5MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2017

Termin Budynek, adres

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

17. 01.  
wtorek

Marii Skłodowskiej-curie 61, 69, 71, 73, 75;
Walerego Wróblewskiego 2/4;

Niepodległości 26/28;

18. 01.
środa

Marii Skłodowskiej-curie 63, 65, 67, 77, 87;
Walerego Wróblewskiego 6/8;

Niepodległości 30/32;

19. 01.
czwartek

Marii Skłodowskiej-curie 79, 83, 85, 89,
Niepodległości 22/24;

Władysława Sikorskiego 2, 4a;

20. 01.
piątek

Plac Skrzeka i Wójcika 5, 7;
Władysława Sikorskiego 4d, e, f, g;

23. 01.
poniedziałek

Plac Skrzeka i Wójcika 6;
Władysława Sikorskiego 4b, c;

Władysława Łokietka 20-24

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

16. 01.
poniedziałek

krucza 1-3;

17. 01.
wtorek

Brzozowa 12;
Piaskowa 8;

Władysława Łokietka 18;

18. 01.
środa

Jana Pawła ii 17;
Tadeusza kościuszki 10;

19. 01.
czwartek

Jana Pawła ii 18;
Tadeusza kościuszki 3;

20. 01.
piątek

Jana Pawła ii 21, 22;

21. 01.
sobota

Hutnicza 3, 4, 5;

Termin Budynek, adres

23. 01.
poniedziałek

Pocztowa 8; 10;

24. 01.
wtorek

Pocztowa 9; 11;

25. 01.
środa

ks. Konstantego damrota 1b;
Jedności 1

26. 01.
czwartek

Pocztowa 12, 14a, b;

27. 01.
piątek

Pocztowa 13, 13c, d;

28. 01.
sobota

Pocztowa 15;

30. 01.
poniedziałek

kościelna 12;
Pocztowa 1;

Harmonogram odczytu wodomierzy  
i podzielników kosztów ogrzewania

20. 02.
poniedziałek

kolejowa 1a, b, c; 3a, b;
Jana Polaczka 2a, b; 4a, b; 6a, b;

21. 02.
wtorek

kolejowa 3c; 5a, b, c;
Władysława Jagiełły 25a, b;

Jana Polaczka 4c; 8a-d

22. 02.
środa

kolejowa 2a, b; 4; 6;
Władysława Jagiełły 25c, d; 29c, d;
Walerego Wróblewskiego 43; 45;

23. 02.
czwartek

Władysława Jagiełły 27a, d; 29a, b;
Walerego Wróblewskiego 47; 49

24. 02.
piątek

Władysława Jagiełły 27b, c;
Niepodległości 60a-f;

1. 03.
sobota

Władysława Łokietka 2

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem 
rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano tylko: 

JedeN TerMiN OdcZyTu POdSTaWOWy  
OraZ JedeN dOdaTkOWy.

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

Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BeZPOŚredNie uWaGi, PrOBLeMy

dotyczące działu GZM
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Parking na nieużytkach
Zanim robotnicy na dobre mogli przy-

stąpić do realizacji inwestycji budo-
wy parkingu, z tego przylegającego 
do Zespołu Szkół Sportowych a bie-
gnącego równolegle do ulicy Bohate-
rów Westerplatte terenu należało wy-
wieźć tony nagromadzonych przez la-
ta odpadów zielonych, budowlanych, 
usunąć siedlisko niekoniecznie sym-
patycznych żyjątek. Dopiero, gdy cały 
obszar „wyczyszczono” zajęto się rów-
naniem terenu, a w końcu jego bruko-
waniem. Ostatecznie, nowy parking 
posiada wytyczonych 40 miejsc posto-
jowych, w tym 2 stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych.

O to, by w tym właśnie miejscu – na 
terenie Urzędu Miasta – wygospoda-
rować miejsca parkingowe dla miesz-
kańców, Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa zabiegała kilkanaście 
lat. Zamysł na parking właśnie tutaj 
wyszedł jeszcze od śp. alojzego Su-
pernoka – ówczesnego przewodni-
czącego Rady Miasta i mieszkańca 
os. „Młodych”. Nie znajdował on jed-
nak przez wiele lat akceptacji ze stro-
ny władz miasta. Dopiero rafał Piech 
podjął współpracę ze Spółdzielnią wy-
dając decyzję o udostępnieniu tere-
nu bezpłatnie pod inwestycję SSM. Jej 
owocem są dziś m.in. dodatkowe miej-
sca postojowe w osiedlu „Młodych”,.

Duży parking z wjazdem od ulicy 
ZHP jest gotowy. Wszystko jest już 
także przygotowane, by prawdopodob-
nie jeszcze w styczniu mogły zostać 
osadzone w ziemi i podłączone słupy 
oświetleniowe.

Wcześniej na korzeniach,  
dzisiaj – na kostce

Przez lata bolączką okolicznych 
mieszkańców parkujących swoje sa-
mochody przy ulicy ZHP– gdy zwłasz-
cza popołudniami i wieczorami brako-
wało „normalnych” miejsc – było par-
kowanie „na dziko”. Czyli – pod wysoko 
rosnącymi drzewami, na wyrastających 
ponad poziom ziemi ich korzeniach 
a w dodatku na naturalnym spadzie te-
renu... Tak starano się tu radzić z „od-
wiecznym” problemem braku miejsc 
postojowych, w miarę blisko domu.

W 2015 roku mieszkańcy zdecydo-
wali się zagłosować w ramach Budże-
tu Obywatelskiego za projektem obywa-

telskim, obejmującym wykonanie miejsc 
postojowych wzdłuż ogrodzenia szkoły, 
na wysokości budynków przy ZHP 10 
i 11. Usunięto więc kilka starych drzew 
i wybrukowano teren z 24 miejscami po-

stojowymi, w tym dwoma dla osób nie-
pełnosprawnych. Inwestycję zrealizowa-
no pod koniec minionego roku.

Problem rozwiązany?
Prawdopodobnie ponad 60 nowych 

stanowisk postojowych w tej części 

osiedla „Młodych” sprawi, że póki co 
problem braku miejsca do parkowania, 
jeśli nie zniknie całkiem, to w znacz-
nym stopniu zostanie zredukowany. 
Jako że zakończenie robót zeszło się 

mniej więcej z Dniem Urodzin Świę-
tego Mikołaja – parkingi można trak-
tować nawet – z przymrużeniem oka 
– jak prezent dla kierowców osiedla 
„Młodych” na Mikołaja...

 rg

i N F O r M a c J a
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte  20 
informuje, że 26 styczenia 2017 r. o 1100 organizuje przetarg 

ograniczony, dotyczący członków oczekujących zarejestrowanych 
w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

a  o  1130 przetarg  nieograniczony 
którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do 

lokalu mieszkalnego:

1. ul. komuny Paryskiej 5/66 - o pow. 34,62 m2, 6 piętro, 2 pokoje,  
„ślepa” kuchnia, łazienka z wc

Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać do 25. 01. 2017 r.  
po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administracją osiedla „Cen-
trum” pod numerem tel. 32-228-17-39.

Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana jest 
w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 26 stycznia 2017 r. do 
1030, bądź dzień wcześniej na konto SSM: 

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.
Ponadto, prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obo-

wiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie interneto-
wej www.ssm.siemianowice.pl

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.
Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalne-

go zobowiązane są do posiadania  notarialnego pełnomocnictwa. 
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na 

wskazany nr konta bankowego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przy-

czyny.
ZarZĄd  SSM

Na Mikołaja – miejsca postojowe
6 grudnia br. skończone inwestycje: parking przylegający do terenu Zespołu Szkół Sportowych z wjazdem od 

ulicy ZHP oraz miejsca parkingowe w pobliżu budynków przy ZHP 10-11 w osiedlu „Młodych” oglądali Pre-
zydent – Miasta rafał Piech oraz Prezes Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zbigniew Lekston w obec-
ności wykonawcy pakingów ryszarda Sklorza.

Parking wizytowali rafał Piech i Zbigniew Lekston 
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Plan rzeczowo-finansowy robót remontowo-konserwacyjnych 
w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2017

Osiedle „CHEMIK”

Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

i rOBOTy dekarSkie

1. całość nieruchomości – wg potrzeb Remont poszycia dachowego 150 m2 II - III kw.

ii rOBOTy OGÓLNOBudOWLaNe

1. Alfonsa Zgrzebnioka 35-37; 39-41
Modernizacja parterów (wyłożenie 
podłóg płytkami klinkierowymi)

4 kl. IV kw.

2. Alfonsa Zgrzebnioka 35-37; 39-41 Montaż korytek teletechnicznych 4 kl. III kw.

3.
Walerego Wróblewskiego 51-53;
Niepodległości 59

Wykonanie nowej zabudowy pod 
kontenery

2 szt. II kw.

4. całość nieruchomości Zwroty za wymianę podłoża 250 m2 Cały rok

iii rOBOTy MaLarSkie

1.
Walerego Wróblewskiego 71;

Walerego Wróblewskiego 69, 73

Malowanie klatki schodowej (korytarze 
lokatorskie)
Malowanie klatki schodowej (str. wsch.)

1 kl.
2 kl.

I kw.
I kw.

2. Niepodległości 61-63 Malowanie klatki schodowej 11 kl. II kw.

3 Alfonsa Zgrzebnioka 35-37; 39-41 Malowanie klatki schodowej 4 kl. IV kw.

iV rOBOTy STOLarSkie

1. całość nieruchomości Zwrot za wymianę okien lokatorskich 115 szt. Cały rok

V rOBOTy ŚLuSarSkie

1. całość nieruchomości Według potrzeb
Na podstawie 

zgłoszeń
Cały rok

Vi rOBOTy eLekTrycZNe

1. całość nieruchomości Według potrzeb
Na podstawie  

zgłoszeń
Cały rok

Vii dŹWiGi-reMONTy

1. całość nieruchomości – wg potrzeb Wykonanie zaleceń UDT 9 szt. Cały rok

Viii rOBOTy iNSTaLacyJNe

1. całość nieruchomości
Usuwanie zaleceń pokontrolnych na 
instalacji gazowej i wentylacyjnej

wg protokołów Cały rok

2.
Walerego Wróblewskiego 39-41,  
51-53, 61-63;
Niepodległości 58, 64-66

Wymiana podzielników kosztów c.o. 2.054 szt. Cały rok

iX rOBOTy iNŻyNieryJNe

1. Walerego Wróblewskiego 39-41 Rewitalizacja terenu (kontynuacja) 1.500 m2 II kw.

2. Niepodległości Remont Alei Szkolnej 1.000 m2 III kw.

X dOMOFONy – kONSerWacJa – reMONTy

1. Alfonsa Zgrzebnioka 27-29, 31-33
Wymiana instalacji i kaset 
domofonowych

4 kl. I kw.

Osiedle „CENTRUM”

Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

i rOBOTy dekarSkie

1. Powstańców 54a Kapitalny remont dachu 250 m2 III kw.
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8 MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2017

Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

ii rOBOTy OGÓLNOBudOWLaNe

1. krucza 3 Remont śmietnika 1 szt. III kw.

2. Hutnicza 3-5 Remont śmietnika 1 szt. II kw.

3. Powstańców 54 Remont śmietnika 1 szt. I kw.

4. Ryszarda Gansińca 2, 6
Usuwanie korozji biologicznej na 
elewacji budynków

2 budynki III – IV kw.

5. Hutnicza 3-5
Remont schodów wejściowych do 
klatek oraz murka oporowego

4 kl. II kw.

iii rOBOTy MaLarSkie

1. Ryszarda Gansińca 7 Malowanie klatki schodowej 1 kl. I kw.

2. Brzozowa 12 Malowanie klatki schodowej 1 kl. IV kw.

3. Tadeusza kościuszki 3, 3a Malowanie klatki schodowej 2 kl. IV kw.

iV rOBOTy STOLarSkie

1. całe osiedle Zwrot za wymianę okien lokatorskich 40 szt. I – IV kw.

V rOBOTy ŚLuSarSkie

1. całe osiedle Według potrzeb
Na podstawie 

zgłoszeń
I – IV kw.

Vi rOBOTy eLekTrycZNe

1. całe osiedle Według potrzeb
Na podstawie 

zgłoszeń
I – IV kw.

Vii dŹWiGi – reMONTy

1. dotyczy całego osiedla Wykonanie zaleceń UDT 20 szt. I – IV kw.

Viii rOBOTy iNSTaLacyJNe

1. kolejowa 3c, 5c Wymiana przyłącza kanalizacyjnego 2 szt. I – II kw.

2. komuny Paryskiej 13 Wykonanie drenażu budynku 2 kl. II kw.

3.

Brzozowa 12; Piaskowa 8;
Konstantego damrota 1B; krucza 1-3;
Tadeusza kościuszki 3, 10;
Jana Pawła ii 17, 18, 21, 22;
Jedności 1; Hutnicza 3-5

Wymiana podzielników kosztów c.o. 937 szt. I kw.

4.

Brzozowa 12; Piaskowa 8;
Hutnicza 3-5; Jedności 1;
Śląska 46-50 (Świerczewskiego);
Jana Pawła ii 17-22;
Tadeusza kościuszki 3, 10;
Konstantego damrota 1B;
komuny Paryskiej 6; 13

Wymiana wodomierzy 511 szt. I – IV kw.

5. całe osiedle Usuwanie usterek instalacji gazowej Wg potrzeb I – IV kw.

iX rOBOTy iNŻyNieryJNe

1. Śląska 46-50 (Świerczewskiego) Remont drogi dojazdowej 150 m2 II – III kw.

2. Ryszarda Gansińca 7-9 Wymiana nawierzchni pod parking 165 m2 III kw.

Plan rzeczowo-finansowy robót remontowo-konserwacyjnych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2017
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Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

X dOMOFONy – kONSerWacJa – reMONTy

1. całe osiedle Według potrzeb
Na podstawie 

zgłoszeń
I – IV kw.

Xi ZieLeŃ + MaŁa arcHiTekTura
1. kolejowa 1-3, Powstańców 54B Doraźne naprawy placów zabaw Wg potrzeb I – IV kw.

Osiedle im. Juliana TUWIMA

Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

i rOBOTy dekarSkie

1. Okrężna 1 Remont kapitalny poszycia dachowego 323 m2 II kw.

ii rOBOTy OGÓLNOBudOWLaNe

1. Hermana Wróbla 2a, B, c, d, e
Malowanie płyt elewacji wraz 
z balkonami str. płd.

5 kl. II kw.

2. Okrężna 8 Położenie glazury na parterze budynku 1 bud. I kw.

3. Wojciecha korfantego 17a, B, c Położenie glazury na parterze budynku 3 kl. III kw.

4. Wojciecha korfantego 4B
Remont balkonów wraz 
z odwodnieniem 

24 szt. I – IV kw.

5. Wojciecha korfantego 17a, B, c
Remont wejść do bud. – położenie 
klinkieru

3 kl. III kw.

6. Wojciecha korfantego 14
Remont śmietnika wraz z jego 
zadaszeniem

1 szt. II kw.

7. Okrężna 3
Remont śmietnika wraz z jego 
zadaszeniem

1 szt. IV kw.

8. Hermana Wróbla 9a, B, c
Wymiana okien piwnicznych na 
luksfery

21szt. I kw.

9. Okrężna 3
Usuwanie korozji biologicznej na 
ścianie płn. budynku

542 m2 II kw.

iii rOBOTy MaLarSkie

1. Okrężna 8
Remont, malowanie parteru budynku, 
zabudowa sieci teletechnicznych

1 bud. I kw.

2. Wojciecha korfantego 17a, B, c Remont, malowanie klatki schodowej 3 kl. III kw.

3. Wojciecha korfantego 10a, B, c Remont, malowanie klatki schodowej 3 kl. II kw.

iV rOBOTy STOLarSkie

1. Wg protokołów Zwrot za wymianę okien lokatorskich 100 szt. I – IV kw.

2. Wg protokołów Dopłata do nawiewników 25 szt. I – IV kw.

3. Wojciecha korfantego 17 a, B, c
Wymiana okien w klatkach 
schodowych i w piwnicy

42 szt. II kw.

4. Wojciecha korfantego 14 Wymiana okien piwnicznych 18 szt. I kw.

V rOBOTy ŚLuSarSkie

1. Okrężna 
Wykonanie (poszerzenie) ogrodzenia 
placu zabaw

Według potrzeb II kw.

Vi rOBOTy eLekTrycZNe

1. Wszystkie nieruchomości Według potrzeb
Na podstawie 

zgłoszeń
I – IV kw.
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10 MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2017
rozwiązania zagadek logicznych: 

Zakupy
Litery (cyfry) takie do umocowywania na 

drzwiach wejściowych.

Ostatnie uderzenie zegara
11 sekund po dwunastej.

co to jest?
Spodnie i wszystko inne spodniopodobne.

Hasło i odzew
Powinien odpowiedzieć trzy. Ilość liter w ha-

śle jest odzewem.

Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

Vii dŹWiGi – kONSerWacJa

1. Okrężna 8 Estetyzacja kabiny dźwigu 1 szt. IV kw.

2. Wojciecha korfantego 10c Estetyzacja kabiny dźwigu 1 szt. IV kw.

Viii rOBOTy iNSTaLacyJNe

1. Wszystkie nieruchomości Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody Według potrzeb I – IV kw.

2.
Wojciecha korfantego 9c, 10, 14;
Hermana Wróbla 3, 15; Okrężna 13, 15

Wymiana wodomierzy po okresie ich 
legalizacji

612 szt. I – IV kw.

3. Okrężna 1-8, 13, 15; Leśna 13, 15 Wymiana podzielników kosztów c.o. 2.061 szt. II kw.

iX rOBOTy iNŻyNieryJNe

1. Wojciecha korfantego, Okrężna 
Wybrukowanie terenu pod pojemniki 
na surowce wtórne

150 m2 III – IV kw.

2. Wojciecha korfantego Skwerek rekreacyjny-kontynuacja Według potrzeb

X dOMOFONy – kONSerWacJa – reMONTy

1. Okrężna 8 Remont instalacji domofonowej 1 bud. I kw.

2. Wojciecha korfantego 17a, B, c Remont instalacji domofonowej 3 kl. II kw.

Xi WeNTyLacJa

1. Wszystkie nieruchomości Według potrzeb
Na podstawie 

zgłoszeń
I – IV kw.

Xii ZieLeŃ + MaŁa arcHiTekTura

1. dot. wszystkich nieruchomości
Usuwanie i nasadzanie drzew 
i krzewów

Według potrzeb I – IV kw.

Osiedle „MICHAŁKOWICE”

Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

i rOBOTy dekarSkie

1.
gen. Władysława andersa 4, 6, 8 
(Kruczkowskiego) 

Wymiana rynien od strony południowej 174 mb. II kw.

2. Walentego Fojkisa 3, 5 Wymiana rynien od strony południowej 44 mb. II kw.

3. Marii dąbrowskiej 1 Wymiana rynien od strony południowej 22 mb. II kw.

ii rOBOTy OGÓLNOBudOWLaNe

1. Wyzwolenia 6 Remont balkonów + docieplenie ścian 30 szt. II – III kw.

2. kościelna 34, 36, Przyjaźni 18 Naprawa acekoli na elewacji 20 m2 I kw.

3. Emilii Plater 21 
Remont balkonów, wykonanie izolacji 
wraz z wylewkami

30 szt. II – III kw.

4. całe osiedle Remont schodów, wymiana stopnic Wg potrzeb Cały rok

Plan rzeczowo-finansowy robót remontowo-konserwacyjnych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2017
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Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

5. Władysława Sikorskiego 1 
Usuwanie korozji biologicznej na 
elewacji budynku

1 kl. II – III kw.

6. Marii dąbrowskiej 1
Usuwanie korozji biologicznej na 
elewacji budynku

3 kl. II-III kw.

7. Walentego Fojkisa 5
Usuwanie korozji biologicznej na 
elewacji budynku

3 kl. II-III kw.

iii rOBOTy MaLarSkie

1. Przyjaźni 34, 36
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

5 kl. I – II kw.

2. Pocztowa 13
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

1 kl. I – II kw.

3. Pocztowa 14
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

4 kl. IV kw.

4. Pocztowa 15
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

3 kl. I – II kw.

5. Władysława Sikorskiego 1
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

3 kl. IV kw.

iV rOBOTy STOLarSkie

1. całe osiedle Zwrot za wymianę okien lokatorskich 115 szt. Cały rok

V rOBOTy ŚLuSarSkie

1. Pocztowa 11 Wymiana drzwi wejściowych 1 szt. II-II kw.

Vi rOBOTy eLekTrycZNe

1. całe osiedle Według potrzeb Wg potrzeb Cały rok

Vii dŹWiGi – kONSerWacJa

1. całe osiedle Według potrzeb Wg potrzeb Cały rok

Viii rOBOTy iNSTaLacyJNe

1. Pocztowa 1, 8 - 15; kościelna 12 Wymiana podzielników kosztów c.o. 844 szt. Cały rok

iX rOBOTy iNŻyNieryJNe

1. kościelna 36 Wykonanie parkingu – 10 miejsc 210 m2 II – III kw.

2. Przyjaźni 10 Utwardzenie terenu 200 m2 II – III kw.

3. kościelna 34
Obudowa śmietnika + utwardzenie 
terenu

20 m2 III kw.

4. Pocztowa 10
Obudowa śmietnika + utwardzenie 
terenu

20 m2 III kw.

5. Władysława Sikorskiego 1
Obudowa śmietnika + utwardzenie 
terenu

25 m2 III kw.

X dOMOFONy – reMONTy – kONSerWacJa 

1. Pocztowa 12
Remont instalacji domofonowej 
– wymiana kaset

1 kl. III kw.

2. Pocztowa 13
Remont instalacji domofonowej 
– wymiana kaset

1 kl. I kw.

3. Pocztowa 14
Remont instalacji domofonowej 
– wymiana kaset

4 kl. IV kw.
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Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

4. Pocztowa 15
Remont instalacji domofonowej 
– wymiana kaset

3 kl. I – II kw.

5. Władysława Sikorskiego 1
Remont instalacji domofonowej 
– wymiana kaset

3 kl. IV kw.

6. Przyjaźni 34, 36
Remont instalacji domofonowej 
– wymiana kaset

5 kl. I kw.

Osiedle „MŁODYCH”

Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

i rOBOTy dekarSkie

1. całe osiedle Usuwanie przecieków Wg potrzeb Cały rok

ii rOBOTy OGÓLNOBudOWLaNe

1. Walerego Wróblewskiego 4
Remont balkonów wraz z malowaniem 
elewacji

30 szt. I – II kw.

2. Bohaterów Westerplatte 8
Remont balkonów wraz z wymianą 
balustrad oraz malowaniem elewacji

28 szt. II – III kw.

3. Walerego Wróblewskiego 2-4, 6-8 Budowa śmietnika 1 szt. III kw.

iii rOBOTy MaLarSkie

1. Niepodległości 22-24 Malowanie klatek schodowych 2 kl. I kw.

2. ZHP 3-4 Malowanie klatek schodowych 2 kl. IV kw.

3. ZHP 11 Malowanie klatek schodowych 1 kl. I kw.

iV rOBOTy STOLarSkie

1. ZHP 3-4 
Wymiana okien w klatkach 
schodowych

40 szt. I kw.

2. Niepodległości 30-32 Wymiana okien w piwnicy 21 szt. I kw.

3. Walerego Wróblewskiego 2-4 Wymiana okien w piwnicy 21 szt. III kw.

4. całe osiedle Zwrot za wymianę okien lokatorskich 104 szt. Cały rok

V rOBOTy ŚLuSarSkie

1. Walerego Wróblewskiego 2-4 Wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt. IV kw.

2. Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7a Wymiana drzwi wewnętrznych 1 szt. I kw.

3. Szarych Szeregów 1-2 Wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt. II kw.

4. al. Młodych 12-13 
Wymiana balustrad – wejścia do klatki 
schodowej

4 kl. III kw.

Vi rOBOTy eLekTrycZNe

1. całe osiedle Według potrzeb
Na podstawie 

zgłoszeń
I – IV kw.

1. Niepodległości 26-28 Wymiana słupów oświetleniowych 3 szt. III kw.

Vii dŹWiGi – reMONTy

1. ZHP 10
Wymiana przekładni r-4, koła ciernego, 
lin nośnych

Wg UDT II kw.

2. ZHP 10 Modernizacja dźwigu Wg UDT II – III kw.

3. al. Młodych 15 Wymiana kabli zwisowych Wg UDT II kw.

Plan rzeczowo-finansowy robót remontowo-konserwacyjnych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2017
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Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

4. ZHP 3 Wymiana przycisków w kabinie Wg UDT II kw.

5. Jana N. Stęślickiego 2 Wymiana obciążka, linki, LK-250 Wg UDT III kw.

6. Bohaterów Westerplatte 4 Wymiana obciążka, linki, LK-250 Wg UDT III kw.

Viii rOBOTy iNSTaLacyJNe

1. al. Młodych 1-2 Wymiana podzielników kosztów c.o. 64 szt. I kw.

2. al. Młodych 3-7 Wymiana wodomierzy 157 szt. I kw.

3. al. Młodych 10-15 Wymiana wodomierzy 192 szt. II kw.

4. Szarych Szeregów 1-4 Wymiana wodomierzy 176 szt. IV kw.

5.
al. Młodych 1-15;
Bohaterów Westerplatte 4-12

Wymiana podzielników kosztów c.o. 2.195 szt. III kw.

6. całe osiedle Usuwanie usterek instalacji gazowej Wg potrzeb Cały rok

iX rOBOTy iNŻyNieryJNe

1. ZHP 10-11 Wykonanie parkingu od strony szkoły 1.420 m2 I – II kw.

2. Garaże – Niepodległości 20 Remont drogi dojazdowej 200 m2 III kw.

X dOMOFONy – kONSerWacJa – reMONTy

1. całe osiedle Według potrzeb Według zgłoszeń I – IV kw.

Osiedle „WĘZŁOWIEC”

Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

i rOBOTy dekarSkie

1.
Wg rejestru zgłoszeń:
roboty alpinistyczne

Uszczelnianie spoin płyt zgodnie 
z Ekspertyzą Ornitologiczną na 
budynkach Wróblewskiego 26-32 
i Grunwaldzkiej 3A-F, mocowanie 
blach dylatacyjnych, kratek 
wentylacyjnych oraz montaż 
odstraszaczy przeciw gołębiom 
metodą alpinistyczną, remont 
daszków balkonowych nad ostatnią 
kondygnacją

Według 
potrzeb

I – IV kw.

ii rOBOTy OGÓLNOBudOWLaNe

1. Władysława Jagiełły 41a, B, c, d

Modernizacja wejść i parterów 
– wyłożenie ścian i posadzek płytkami 
+ wymiana II drzwi wejściowych oraz 
drzwi do piwnic

4 kl. IV kw.

2.
Grunwaldzka 3a, B, c, d, e, F
Grunwaldzka 6a, B, c

Kapitalny remont balkonów
6 kl.
3 kl.

II – IV kw.
II – IV kw.

3. Władysława Łokietka 16a, B Kapitalny remont balkonów 2 kl. II – III kw.

4.
Grunwaldzka 9a, B Galerie
iii poziomy

Remont posadzek wraz 
z wykonaniem izolacji, ułożenie płytek 
mrozoodpornych, obróbka blacharska 
krawędzi czołowych galerii, malowanie 
wszystkich balustrad galerii oraz 
kompleksowa wymiana drewnianych 
pochwytów na poręcze z PCV 

2 kl. II – IV kw.

5. Władysława Jagiełły 11a, B, c, d
Wykonanie wspólnych pionów na sieci 
multimedialne przed malowaniem 
klatek

4 kl. I kw.

6.
Władysława Jagiełły 15 kompleks 
Garażowo-usługowy

Odnowienie elewacji frontowej 
budynku

Według 
projektu

II – III kw.
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Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

iii rOBOTy MaLarSkie

1. Władysława Jagiełły 11a, B, c, d
Malowanie klatek, piwnic 
i pomieszczeń maszynowni 

4 kl. I-III kw.

2. Walerego Wróblewskiego 26-32 Malowanie klatek i piwnic 8 kl. I – II kw.

iV rOBOTy STOLarSkie

1. Wg złożonych wniosków 
Wymiana okien w mieszkaniach 
lokatorskich (dopłaty)

25 szt. I – IV kw.

2.
Władysława Jagiełły 3 
Walerego Wróblewskiego 26-32B

Wymiana okien w klatkach 
schodowych wraz z montażem 
nawiewników w oknach  
oraz w I i II drzwiach wejściowych 

38 szt.
35 szt.

IV kw.
II – III kw.

V rOBOTy ŚLuSarSkie

1. Władysława Jagiełły 3c, d
Wymiana drzwi w komorach 
zsypowych na drzwi zamykane 
kluczem patentowym

2 szt. I kw.

2. Grunwaldzka 3a, B, c, d, e, F
Montaż daszków z poliwęglanu wraz 
z orynnowaniem nad wejściami do klatek

6 szt I kw.

Vi rOBOTy eLekTrycZNe

1. całe osiedle Według potrzeb
Według 
zgłoszeń

I – IV kw.

Vii dŹWiGi – reMONTy

1. całe osiedle
Remonty dźwigów osobowych zgodnie 
z harmonogramem

41 dźwigów I – IV kw.

2.
Władysława Jagiełły 13B
Władysława Jagiełły 31c, d
Władysława Jagiełły 35a, B

Remont kabin dźwigów osobowych
5 szt. I – IV kw.

Viii rOBOTy iNSTaLacyJNe

1. Władysława Jagiełły 39a, B, c, d, e
Wymiana poziomów ciepłej wody 
użytkowej w piwnicach budynku

5 kl. I – II kw.

2. Władysława Jagiełły 39e
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 
wraz z cyrkulacją

3 piony III kw.

3. Walerego Wróblewskiego 32
Wymiana poziomów ciepłej i zimnej 
wody w piwnicy

1 kl. III – IV kw.

4. Władysława Jagiełły 29d lewa strona

Wymiana przyłącza kanalizacji 
zewnętrznej
Remont kanalizacji wewnętrznej 
w piwnicach

7 mb.
10 mb.

I kw.

5.

Władysława Łokietka 18;
Grunwaldzka 4, 5, 6;
Władysława Jagiełły 2;
Walerego Wróblewskiego 26-32

Wymiana podzielników kosztów 
WHE30Z na WHE502

34 szt.
888 szt.
413 szt.

I – IV kw.

iX rOBOTy iNŻyNieryJNe

1.
Teren w rejonie boiska sportowego 
Władysława Jagiełły 3-5

Gruntowna rewitalizacja terenu 
w rejonie boiska

Według 
projektu

II – III kw.

X dOMOFONy – kONSerWacJa – reMONTy

1. Walerego Wróblewskiego 26a-28B Remont instalacji domofonowej 5 kl. I kw.

2. Władysława Jagiełły 41a, B, c, d Remont instalacji domofonowej 4 kl. III kw.

Plan rzeczowo-finansowy robót remontowo-konserwacyjnych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2017
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Osiedle „BAŃGÓW”

Lp. LOkaLiZacJa rOBÓT ZakreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WykONaNia

i rOBOTy dekarSkie

1. całość osiedla Częściowa wymiana poszycia dachu Wg potrzeb I – IV kw.

ii rOBOTy OGÓLNOBudOWLaNe

1.
Marii Skłodowskiej-curie 17-19; 21-
23; 77-85; 87a-89, 

Remont balkonów 128 szt. II – III kw.

2. Władysława reymonta 14 Budowa śmietnika 1 szt. II – III kw.

iii rOBOTy MaLarSkie

1.
Władysława reymonta 2-8;
Marii Skłodowskiej-curie 1-5; 7-15;
Władysława reymonta 10-12, 14-24

Malowanie klatek schodowych, piwnic 12 kl.
I kw.

IV kw.

iV rOBOTy STOLarSkie

1.
Marii Skłodowskiej-curie  
61-67; 69a-75

Wymiana okien na klatkach 
schodowych

44 szt. I – III kw.

2. całość osiedla Zwrot za wymianę okien lokatorskich 140 szt. I – IV kw.

V rOBOTy ŚLuSarSkie

1. Marii Skłodowskiej-curie 69a-75B
Montaż zadaszeń ostatniej 
kondygnacji wg zgłoszeń i dokonanych 
wpłat (30%) przez właścicieli mieszkań

2 szt II – III kw.

Vi rOBOTy eLekTrycZNe 

1. całość osiedla
Wykonanie pomiarów skuteczności 
zerowania 

887 m IV kw.

2.

Władysława reymonta 10-12; 14-24; 
26-36;
Marii Skłodowskiej-curie 21-45;  
57-59; 61-67

Wykonanie pomiarów instalacji 
odgromowej

31 segmentów II – III kw.

3.
Władysława reymonta 2-8;
Marii Skłodowskiej-curie 1-5

Remont instalacji odgromowej 7 segmentów I – II kw.

Vii rOBOTy iNSTaLacyJNe

1 całość osiedla 
Usuwanie nieszczelności instalacji 
gazowej

Według 
potrzeb

I – IV kw.

2.
Władysława reymonta 2 - 8; 10 - 12; 
16; 20 - 22;
Marii Skłodowskiej-curie 1 - 9; 13 - 15

Wymiana, legalizacja wodomierzy 251 szt. I – IV kw.

3. Marii Skłodowskiej-curie 17 - 59 Wymiana podzielników kosztów c.o. 717 szt.  III kw.

Viii rOBOTy iNŻyNieryJNe

1. całość osiedla Remont chodników
Według 
potrzeb

II – III kw.

iX dOMOFONy – kONSerWacJa – reMONTy

1. całość osiedla Wymiana kaset itp.
Według 
potrzeb

I – IV kw.

X ZieLeŃ + MaŁa arcHiTekTura

1. całość osiedla Nasady drzew 5 szt. II – III kw.

2. Marii Skłodowskiej-curie 77 Naprawa urządzeń zabawowych 2 szt. II – III kw.

Skróty: UDT – Urząd Dozoru Technicznego 
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Wystarczy zajrzeć do pierwszych lepszych kubłów, jakie stoją na przykład w komorach zsypowych i przeko-
nać się, że do wysokiego poziomu selektywnej zbiórki, do jakiego zobowiązuje nas unia europejska poprzez 

dyrektywy, jeszcze nam (bardzo) daleko...

Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Klatki schodowe i inne – gdy temperatury na plus

administracje wszystkich osiedli SSM płynnie weszły w Nowy rok. W grudniu realizowano ostatnie punkty pla-
nów remontowych na 2016 i inicjowano zadania, ujęte już w planie bieżącym, by po przerwie świąteczno-no-

worocznej zintensyfikować je jeszcze bardziej...

Deklarujemy segregację, gdy tym-
czasem w workach albo luzem – „po 
cichu” – do zsypów wrzucamy plasti-
kowe butelki i inne opakowania, pa-
pier, szkło, a bywa, że i gruz. Po zmie-
szaniu tego ze zrzucanymi do zsypu 
resztkami jedzenia wyłania się taki oto 
widok, uchwycony przez nas tuż przed 

wywózką – dla przykładu – w osiedlu 
„Centrum”.

Widok widokiem gorsze mogą być 
konsekwencje, gdyż łatwo nasze śmie-
ci mogą zostać zakwalifikowane jako 
niesegregowane, a wtedy płacić za ich 
wywóz i zagospodarowanie będziemy 
znacznie więcej.

Warto mieć to na względzie i włą-
czyć zdrowy rozsądek i to nie tylko 
z powodu dyrektyw, czy kar. Nie se-
gregując negatywnie wpływamy na 
nasze środowisko, a ma ono słu-
żyć nie tylko nam ale i naszym dzie-
ciom, wnukom, prawnukom i kolej-
nym pokoleniom. pes

T a k  n i e

Osiedle im. Juliana Tuwima
W grudniu odebrano między innymi 

remonty jednego z dwóch segmentów 
balkonów budynku przy ulicy Leśnej 
15. A co za tym idzie – wszystkie bal-
kony tego domu są już wyremontowa-
ne, bowiem drugi z segmentów wyko-
nany został już wcześniej.

Wyremontowano również parter bu-
dynku przy ulicy Okrężnej 8. Poma-
lowano ściany, ułożono nowe płytki, 
a także marmolit na lamperii. Zabu-
dowano też instalacje teletechniczne. 
Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, 
że był to jeden z najbardziej zniszczo-
nych, odrapanych parterów w osiedlu 
„Tuwima”, a nawet Spółdzielni w ogó-
le. Mimo, że ostatni kapitalny remont 
odbył się raptem w 2010 roku. 

Ostatnim zadaniem w 2016 roku, jeśli 
chodzi o duże roboty wewnątrz budyn-
ków, była estetyzacja kolejnej kabiny 
dźwigu osobowego. Chodzi o Okrężną 
7. Nie jest to pierwsza wyremontowa-
na winda w osiedlu i też nie ostatnia...

W międzyczasie w grudniu, w bu-
dynkach przy Hermana Wróbla 15-
19-21 odbył się coroczny przegląd 
przewodów wentylacyjnych. Przy Her-
mana Wróbla 17 dokonano regula-
cji wentylacji poprzez montaż wenty-
latorów hybrydowych. To też miesiąc, 
kiedy konserwatorzy, po zakończe-
niu okresu legalizacji, wymienili wodo-
mierze w klatkach schodowych budyn-
ków przy ulicy Wojciecha korfantego 
14a, B i Leśnej 13.

Poza klatkami schodowymi, admi-
nistracja zajęła się również osiedlo-

wym drzewostanem. Po uzyskanej nie-
dawno pisemnej zgody, ADM zleciła 
pod koniec grudnia firmie wycięcie 10 
uschniętych lub zagrażających bezpie-
czeństwu drzew. W ich miejsce – nie-
koniecznie jednak w tym samym frag-
mencie trawnika – już wiosną pojawią 
się nowe nasadzenia. W najbliższym 
czasie będzie za to przycinka rosną-
cego w osiedlu drzewostanu. Część 
z nich mocno się rozrosło i wymaga 
„prześwietlenia”.

Osiedle „chemik”
Sporo dzieje się w tym okresie w klat-

kach schodowych. W grudniu zakoń-
czyły się prace malarskie w kolejnym 
budynku przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka, tym razem przy 31-33. Komplekso-
wo wykonano remont parteru i malo-
wanie wszystkich pozostałych kondy-
gnacji budynku.

W innej części osiedla „Chemik” duże 
roboty malarskie zainicjowano w wie-
żowcu przy Walerego Wróblewskiego 
71. Pracy do wykonania sporo. Póki co, 
gotowy jest korytarz lokatorski na parte-
rze... To ostatni z trzech wieżowców W. 
Wróblewskiego 69-71-73, w którym do 
odświeżenia został środek budynku...

W najbliższych miesiącach ruszą też 
zapewne prace malarskie w budynku 
przy Niepodległości 61-63, ale do te-
go, to jeszcze trochę, trochę.

Szybciej, jeśli warunki atmosferycz-
ne będą ku temu odpowiednie, wyko-
nana zostanie zabudowa stanowiska 
kontenerowego między budynkami – 
klatkami schodowymi Alfonsa Zgrzeb-
nioka 37 a 39. A w styczniu za to, szy-

kuje się na pewno przycinka gałęzi 
drzew według potrzeb.

Jedną z poważniejszych robót awa-
ryjnych, jakie zleciła administracja, to 
trwająca jeszcze wymiana poziomu 
kanalizacji wewnętrznej w piwnicy bu-
dynku przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 45. Korytarze piwniczne rozko-
pane – dziura na dziurze, a wszystko 
po to, by właściwie poprowadzić no-
we rury PCV i w końcu – zniwelować 
dotkliwy problem zalewania piwnicy...

Osiedle „Bańgów”
W ubiegłym miesiącu oddano do 

użytku pierwsze w osiedlu, zamyka-
ne na klucz stanowisko kontenerowe 
– przy ulicy Władysława reymon-
ta 56 obok wyjazdu z osiedla od stro-
ny kościoła (ulica Bańgowska). Teraz, 
na świeżo utwardzonym kostką bruko-
wą terenie, obok zamykanego śmietni-
ka z kontenerami na odpady zmiesza-
ne, stoją pojemniki na odpady wtórne 
i trzepak. Wygląda porządnie.

Co jeszcze ważne – w osiedlu „Bań-
gów” systematycznie oddawane są do 
użytku mieszkańców kolejne odmalo-
wane klatki schodowe. W grudniu mala-
rze zakończyli prace przy Władysława 
reymonta 6, by krótko po Sylwestrze 
wrócić – tym razem do sąsiedniej klatki: 
Władysława reymonta 8. Trzeba też 
nadmienić o wykonanych ze środków fi-
nansowych Urzędu Miasta czterech no-
wych lampach ulicznych – na wysokości 
placu zabaw przy Marii Skłodowskiej-
-curie 77. To etap modernizacji oświe-
tlenia ulicznego osiedla „Bańgów”.

ciąg dalszy na str. 21
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ul. Śląska 46a (karola Świerczewskiego 46a)

ul. Powstańców 46a

ul. Powstańców 54c

ul. Śląska 50a (karola Świerczewskiego 50a)
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Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Klatki schodowe i inne            – gdy temperatury na plus

os. „Michałkowice”. uzupełniono żywopłoty: z lewej – gen. Wł. andersa 4-6-8 (L. kruczkowskiego 4-6-8),
z prawej – os. „centrum” – komuny Paryskiej 1-3-5

os. „Michałkowice”. drzewo do 
wycinki – Harcerska (J. Hadamika)

os. „chemik”. Stare rury na nowe po awarii kanalizacji wewnętrznej 
– W. Wróblewskiego 45

os. „centrum”. Listopad/Grudzień – wyremontowano chodnik – Powstańców 46a-54a

os. „chemik”. Parter przed i po – a. Zgrzebnioka 33

czytaj - str. 16
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Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Klatki schodowe i inne            – gdy temperatury na plus

os. „Bańgów”. Zamknięto na klucz pierwszy w osiedlu 
śmietnik – Wł. reymonta 56

os. „Węzłowiec”. Wskutek licznych wniosków ze 
strony Spółdzielni władze Siemianowic Śl. rozpoczęły 

remont końcowego odcinka ul. M. k. Ogińskiego

os. „Tuwima”. W budynku przy ul. W. korfantego 17 a, B, c 
wymieniano okna w klatce schodowej

os. „Młodych”. Po malowaniu – aleja Młodych 5

os. „Węzłowiec”. Przy Grunwaldzkiej 4a specjalnymi 
stalowymi kołkami rozporowymi dodatkowo 
przytwierdzano warstwę dociepleniową do 

betonowych płyt elewacji

os. „Tuwima”. Wokół budynku przy ul. H. Wróbla 8 
wykonano opaskę żwirową

os. „Młodych”. W grudniu m.in. 
zajęto się windami – ZHP 10, 11

Na zimowe wieczory jak znalazł. Z lewej:  os. „Bańgów”. Nowe słupy 
oświetleniowe – M. Skłodowskiej-curie 77 i z prawej: os. „Węzłowiec”. 

Przy budynku Wł. Jagiełły9c konserwatorzy adM wymienili stare oprawy 
kulowe na nowe z żarówkami energooszczędnymi
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. kościelna 51; 
ul. Boh. Westerplatte 31

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego 

WiĘceJ iNFOrMacJi Na NaSZeJ STrONie: WWW.HMkOSMaLa.PL
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Osiedlowi konserwatorzy tymczasem 
zakończyli wymianę poziomu ciepłej, 
zimnej wody oraz cyrkulacji w budyn-
ku przy ulicy Władysława reymon-
ta 10-12. Trwają też intensywne prace 
w osiedlu związane z wymianą wodo-
mierzy po okresie ich legalizacji – tam 
gdzie zachodzi już takowa potrzeba.

Osiedle „Młodych”
Klatki schodowe, windy. Przede 

wszystkim na tych dwóch elemen-
tach planów remontowych skupiły się 
w ostatnim czasie działania zlecone 
przez osiedlową administrację. Zakoń-
czyło się malowanie klatki schodowej 
przy alei Młodych 5, a wkrótce ru-
szą roboty malarskie w klatce obok – 
aleja Młodych 6. W innej części osie-
dla takie prace począwszy od grudnia 
– z przerwą świąteczno-noworoczną – 
już trwają. Chodzi o klatki schodowe 
przy Niepodległości 22-24.

Z kolei w przypadku dźwigów osobo-
wych – w grudniu oddano do użytku 
nową windę w budynku przy ZHP 11. 
W budynku obok przy ZHP 10 jedna 
z kabin dźwigowych też już jest po es-
tetyzacji.

Osiedle „Węzłowiec”
Kolejne ważne inwestycje wykonane. 

Tuż po świętach odbył się odbiór tech-
niczny robót dociepleniowych budyn-
ku przy ulicy Jana Polaczka 2a, B. 
W tej części osiedla termomoderniza-
cja prowadzona jest jeszcze przy Ja-
na Polaczka 6a, B, ale tam do koń-
ca też już brakuje niewiele. W tej chwi-
li, przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych, robotnicy zajmują się 
ostatnimi fragmentami elewacji – stro-
ną wschodnią budynku.

Zgodnie z planem zakończyły się tez 
roboty remontowe kolejnych osiedlo-
wych chodników. Wytyczono nawet 
dwa krótkie – całkiem nowe. Kapital-
ny remont przeszedł fragment chod-
nika, biegnący bezpośrednio przy bu-
dynku Walerego Wróblewskiego 26a 
– wzdłuż ściany szczytowej. Drugi od-
cinek, gdzie wyłożono kostkę bruko-
wą to fragment chodnika od budynków 
Władysława Jagiełły 1-2 w kierunku 
dużego parkingu przy W. Wróblew-
skiego usytuowanego poniżej skarpy 
z ciągiem usługowo-handlowym. Nowy 

zaś, wytyczono wyżej – od wspomnia-
nego budynku przy W. Wróblewskie-
go 26a do Władysława Jagiełły 1B. 
Do tego momentu była tutaj ścieżka 
z luźno ułożonych płyt betonowych. 
A że teren w tej części osiedla jest lek-
ko pagórkowaty – wykonano też scho-
dy terenowe z poręczą.

Drugi z nowych chodników, biegnie 
wzdłuż budynku przy Jana Polacz-
ka 8B. Łączy parking przy tym adresie 
z ulicą Józefa Bema. Wcześniej była 
tam tylko „dzika” ścieżka.

Ważną sprawą, jaką wykonano 
w ostatnich tygodniach było zabez-
pieczenie – umocnienie ściany półsz-
czytowej budynku przy Grunwaldz-
kiej 4a. Podczas dokładnych oględzin 
okazało się, że ściana jest uszkodzona 
przez ptaki, wydłubujące w nich otwo-
ry, co następnie doprowadziło do czę-
ściowego wybrzuszenia się warstwy 
dociepleniowej. Do jej zabezpieczenia 
użyto stalowych kołków.

Administracja zleciła też trochę nie-
wielkich, acz jak się okazuje niezbęd-
nych zadań dotyczących porządku 
na osiedlowych śmietnikach. Przede 
wszystkim zmieniono miejsce składo-
wania odpadów użytkowników garaży 
GPZ, położonych w pobliżu centrum 
handlowego i stacji przesyłowej ener-
getyki. Wszystko, dlatego że dotych-
czasowe stanowisko, gdzie stał wol-
nostojący, niezabudowany kubeł, był 
również śmietnikiem dla podrzucają-
cych odpady. W tej chwili pojemnik 
znajduje się w mniej widocznym miej-
scu, a na przylegającej do niego odno-
wionej ścianie ciągu garażowego za-
mocowano tabliczki oznajmiające o te-
renie monitorowanym oraz sugerują-
ce dbanie o czystość. Oprócz tego, 
w innym miejscu osiedla – w rejonie 
Grunwaldzkiej 3-5, gdzie znajduje się 
zabudowane stanowisko kontenerowe 
ustawiono znak: Zakaz zatrzymywania 
się pojazdów. Tu tym razem uwidocz-
nił się problem parkowania niemal „na 
furtce” do śmietnika, co skutkowało 
znacznymi, regularnie powtarzającymi 
się problemami z odbiorem odpadów 
przez MPGKiM.

Warto na koniec wspomnieć o kapi-
talnie wyremontowanej – tym razem 
już przez Urząd Miasta fragmencie 

drogi dojazdowej ulicy Michała kle-
ofasa Ogińskiego (wjazd od strony ul. 
Telewizyjnej) prowadzącej do nawrot-
nicy służącej dziś jako parking w rejo-
nie budynków przy Grunwaldzkiej 3-5 
oraz kilku garaży, z której korzystają 
mieszkańcy osiedla.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach raczej jeszcze 

pielęgnacja osiedlowej zieleni, drze-
wostanu. Uzupełniono żywopłoty mię-
dzy innymi przy gen. Władysława an-
dersa 4-6-8 (Leona Kruczkowskiego 
4-6-8). Wkrótce – po uzyskanej pisem-
nej zgody – wycięte zostaną obumar-
łe drzewa przy Harcerskiej (Jana Ha-
damika) przy ADM, Przyjaźni 24 oraz 
kościelnej 36 od strony placu zabaw. 
Zimą wszystkie wyglądają podobnie, 
jednak komisja już wcześniej oceni-
ła, które rzeczywiście kwalifikują się 
do wycinki.

Trwają tymczasem prace związane 
z wymianą wodomierzy przy Marii dą-
browskiej 1, Stawowej 5. Niebawem 
będą też kolejne adresy: Stawowa 6, 
7, 11, 11a.

A już w styczniu szykują się pra-
ce malarskie w budynku przy Poczto-
wej 13.

Osiedle „centrum”
W grudniu zakończył się remont dłu-

giego chodnika między budynkami 
przy Powstańców 46a i 54a. Oprócz 
tego, nieco dalej wyłożono kostką bru-
kową nieduży fragment chodnika mię-
dzy Powstańców 54B a 54c. Po no-
wych miejscach postojowych, przy-
szedł swój czas i na chodniki w tej czę-
ści osiedla „Centrum”...

Oprócz tego w osiedlu trwa pielęgna-
cja zieleni – sadzenie kolejnych żywo-
płotów – ostatnio przy komuny Pary-
skiej oraz przycinka drzew – przy ko-
lejowej.

W grudniu wymieniono również przy-
łącze kanalizacji od budynku do stu-
dzienki przy ulicy Śląskiej 48 (Karola 
Świerczewskiego 48).

W najbliższych planach administracji 
znajduje się między innymi malowanie 
klatki schodowej przy ulicy ryszarda 
Gansińca 7 oraz zabudowa śmietnika 
przy Powstańców 54. To ostatnie za-
danie – gdy oczywiście warunki na to 
pozwolą. Rafał Grzywocz

Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Klatki schodowe i inne – gdy temperatury na plus
ciąg dalszy ze str. 16

Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!
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uroczysty apel
Data uroczystości nie była przypadkowa. Tego dokład-

nie dnia, 75 lat temu w publicznej egzekucji na oczach byt-
kowian i michałkowiczan stracony został przez niemieckie-

go okupanta harcmistrz Józef Skrzek. Dwa tygodnie wcze-
śniej, na tym samym do dziś rosnącym drzewie, powieszo-
no innego siemianowickiego harcerza Pawła Wójcika.

Uroczysty apel poprowadził podharcmistrz Mirosław Sa-
lisz – zastępca komendanta Hufca Siemianowice. Raport 
przyjęła harcmistrzyni anna Peterko – komendantka Ko-
mendy Śląskiej Chorągwi. W tym symbolicznym wydarze-
niu udział wzięli między innymi rafał Piech – prezydent 
miasta i adam cebula – przewodniczący Rady Miasta. Sta-
wiło się też kilka pokoleń osób związanych z siemianowic-
kim Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego – były zuchy, 
byli harcerze i harcmistrzowie.

Poza apelem, złożeniem wiązanek i zniczy pod pomni-
kiem, wydarzenie to dla Hufca ZHP Siemianowice Śląskie 
było o tyle ważne, że w tym dniu otrzymał on imię hm Jó-
zefa Skrzeka – akt nadania wręczyła hm Anna Peterko ko-
mendantka Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP. Ta część od-
była się już w Siemianowickim Centrum Kultury.

- W jej trakcie – relacjonuje phm katarzyna Majchrow-
ska – harcmistrz Anna Peterko, komendantka Śląskiej 
Chorągwi wręczyła też poszczególnym jednostkom dy-
plomy za aktywność w kampanii zdobywania imienia.  

Gratulacje i życzenia czerpania wzoru z Bohatera złożył 
Krzysztof Zyska – dyrektor michałkowickiej Szkoły Podsta-
wowej nr 13 im. hm Józefa Skrzeka oraz Małgorzata Pi-
chen – naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta. 
Bardzo piękny był występ artystyczny Harcerskiego Instruk-
torskiego Kręgu Seniora „Czarne Diamenty” pod kierownic-
twem hm Mariana cichonia. Druh Cichoń, miał wówczas 
6 lat, to jeden ze świadków egzekucji druha Skrzeka  – opo-
wiedział o tym. To było bardzo wzruszające.

doczekał się...
W 2016 roku plac pomnikowy wraz z pomnikiem, na któ-

rym znajduje się tablica zostały po wielu latach odnowione. 
Teren wybrukowano, postawiono nowe donice a pomnik 
poddano gruntownej restauracji. Drzewo znajdujące się na 
placu, dziś znacznie wyższe i potężniejsze niż w czasie pa-
miętnych egzekucji, jest niemym świadkiem historii jednych 
z najtragiczniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w Byt-
kowie, w naszym mieście w ogóle. rg

3. grudnia u.br. w południe, na Placu Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika w osiedlu „Młodych”, harcerze, władze 
miasta i mieszkańcy Siemianowic Śląskich oddali hołd przy pomniku pod drzewem, na którym zostali stra-

ceni patroni tego placu.

W milczeniu na miejscu dramatu

W 75. rocznicę...

Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny!  Nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego dzwoń bezpłatnie na: 800 100 022

Zima się jeszcze nie rozkręciła  
 a już w Polsce odnotowano przy-

padki zamarznięcia ludzi i to nie tylko 
bezdomnych. dla tych ostatnich je-
sień, zima to najtrudniejszy czas do 
życia. Niewiele trzeba, by słabo okry-
ty, niedożywiony organizm błyska-
wicznie wychłodzić do zamarznięcia 
włącznie. Stąd tak ważnym jest, by 
natychmiast reagować, gdy widzimy, 
jakąś niepokojącą sytuację.

Miarą naszego człowieczeństwa jest 
pomaganie innym, szczególnie słab-
szym, dzieciom, osobom starszym 
i bezdomnym. Nie bądźmy obojętni, 
gdy widzimy niepokojące sytuacje.

Pamiętajmy:
Jeżeli chcemy komuś takiemu po-

móc w zapewnieniu noclegu, wyży-

wienia, to od 1 listopada do 31 marca 
działa całodobowy, bezpłatny numer 
dla osób potrzebujących zapewnienia 
schronienia:

800 100 022
Telefonować nieodpłatnie można 

nań zarówno z telefonów stacjonar-
nych jak i z komórkowych.

Przez całą dobę pod tym numerem 
można się dowiedzieć o miejscach 
noclegowych i placówkach udzielają-
cych pomocy bezdomnym w całym re-
gionie, jak i zgłosić interwencję.

Pomocy dla bezdomnych lub 
w każdej innej wymagającej inter-
wencji okoliczności możemy także 
szukać telefonując pod numery:

- 997 – Policja; 
- 112 – Służby ratownicze; 

- 986 – Straż Miejska Siemianowice Śl.
32 228-47-00, 

e-mail: dyzurny@sm.siemianowice.pl
Niezależnie też zwracajmy uwagę na 

przypadkowo napotkane osoby, któ-
re mogą stać się ofiarą niskich tem-
peratur. Nie bądźmy obojętni na wi-
dok osób leżących czy nazbyt długo 
siedzących bądź zbyt lekko ubranych 
w stosunku do panujących warunków 
atmosferycznych zimno, deszcz, mróz, 
śnieżyca.

Zwracajmy szczególną uwagę 
głównie na dzieci i osoby starsze.

O każdej niepokojącej sytuacji najle-
piej natychmiast informujmy służby ra-
townicze.

Od naszej wrażliwości i chęci niesie-
nia pomocy może zależeć czyjeś życie.
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Obradował Kongres Spółdzielczości
W pierwszej połowie grudnia w Warszawie odbył się dwudniowy, zwoływany co cztery lata kongres Spół-

dzielczości. Obrady toczyły się po raz 6. w historii i zgromadziły przedstawicieli szeroko rozumianej bran-
ży spółdzielczej w kraju – w tym reprezentantów spółdzielczości mieszkaniowej.

Kongres, zorganizowany w 2016 ro-
ku nomen omen przypadł w 200. rocz-
nicę powstania pierwszej spółdzielni 
na ziemiach polskich – Hrubieszow-
skiego Towarzystwa Rolniczego dla 
Ratowania się Wspólnie w Nieszczę-
ściach, założonego przez ks. Stani-
sława Staszica (1816). Niestety, a nie 
pierwszy to raz, Kongres przebiegł de 
facto niepostrzeżenie w mediach.

Debatę kongresową rozpoczął prezes 
Zarządu KRS alfred domagalski i wy-
głosił referat sprawozdawczo-programo-
wy. Następnie głos zabrał dr Jerzy Jan-
kowski – Przewodniczący Zgromadze-
nia Ogólnego Krajowej Rady Spółdziel-
czej – naczelnego organu samorządu 
spółdzielczego w Polsce, który w swo-
im wystąpieniu podsumował najważniej-
sze działania i inicjatywy podejmowane 
przez Krajową Radę Spółdzielczą oraz 
planowane nowe przedsięwzięcia, a na-
wiązując do upływającego wraz z 2016 
rokiem Jubileuszu 200-lecia Spółdziel-
czości na Ziemiach Polskich, podzięko-
wał Prezydentowi RP za objęcie patro-
natu nad tym  wydarzeniem. Jerzy Jan-
kowski mówił m.in.: - Kończy się czas, 
gdy ruch spółdzielczy uważano za relikt 
PRL. Dziś jest szansa na dobrą zmia-
nę, a obecna władza umie i chce z nami 
rozmawiać i nas słuchać. Ze zrozumie-
niem przyjmuje najlepsze propozycje 
i wdraża je do realizacji. Przykładem jest 
włączenie spółdzielczego lokatorskiego 
budownictwa mieszkaniowego do na-
rodowego programu „Mieszkanie Plus”.

W trakcie Kongresu wypowiadało się 
wiele osób w zagadnieniach dotyczą-
cych różnych płaszczyzn spółdzielczo-
ści w Polsce – zarówno tych obejmują-
cych obszar konsumpcyjny, tak finanso-
wy, jak i mieszkaniowy. Uczestnicy dys-
kusji koncentrowali się na kondycji i per-
spektywach rozwoju polskiej spółdziel-
czości, co ujęto już przed wydarzeniem 
w połowie 2016 roku – w „Tezach pro-
gramowych na VI Kongres Spółdziel-
czości”, dostępnych na stronie interne-
towej Krajowej Rady Spółdzielczej. Jed-
nym z kluczowych zagadnień było m.in. 
pytanie o zachowanie spółdzielczej od-
rębności zawartej m.in. w Międzynaro-
dowych Zasadach Spółdzielczych.

Dane GUS dotyczące całej spółdziel-
czości, w tym poszczególnych branż, 
za lata 2011-2014, wykazują stopnio-

we zmniejszanie się potencjału całej 
spółdzielczości i jej ustępowanie głów-
nie na rzecz globalnych, ponadnarodo-
wych korporacji i koncernów. Uczestni-
cy Kongresu zastanawiali się nad pro-
blemem zahamowania niekorzystnych 
tendencji dla polskiej spółdzielczości 
oraz konieczności podejmowania przez 
spółdzielnie działań gospodarczych, jak 

również społecznych, kulturalno-oświa-
towych, wychowawczych. Sformułowa-
no ważne pytanie: czy spółdzielcy chcą 
być aktywni na wszystkich tych polach, 
czy tylko w biznesie.

Podczas Kongresu wypowiadał się 
również kazimierz Smoliński – Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry i Budownictwa. Powiedział on mię-
dzy innymi, że tego rządu nie trzeba 
przekonywać, że spółdzielczość od-
grywa istotną rolę w sferze społecznej 
i gospodarczej. Resort oczekuje wypra-
cowanej przez Kongres diagnozy obec-
nego stanu spółdzielczości, a także 
strategii jej rozwoju na przyszłość, aby 
kontynuować podjęty już dialog doty-
czący udziału spółdzielczości w polity-
ce mieszkaniowej państwa i mówił też: 
- Najważniejszą zmianą, którą nasze 
ministerstwo już zaakceptowało jest 
przywrócenie spółdzielczego-lokator-
skiego prawa do lokalu z opcją wyku-
pu na własność. I nawet, gdy w danym 
budynku większość mieszkańców sta-
nie się właścicielami, jeżeli tylko zde-
cydują o pozostaniu w spółdzielni, nikt 
odgórnie nie będzie im narzucał innej 
formuły funkcjonowania i wykluczał ze 
spółdzielni. Nadal będą mogli korzystać 
ze spółdzielczych części infrastruktury, 
którą budowała cała wspólnota.

Kazimierz Smoliński dodał, że dużym 
ułatwieniem będą planowane przez 
nas zmiany w kodeksie urbanistycz-
no-budowlanym: skrócenie czasu pla-

nowania przestrzennego, uproszcze-
nie procedur itp. To ogromne przedsię-
wzięcie, które rozplanowaliśmy na kil-
ka lat, a obejmie ono około 30 rozpo-
rządzeń, zmianę ponad 600 artykułów 
w 120 ustawach – wyliczał.

Podczas VI Kongresu Spółdzielczo-
ści przyznano też między innymi laury: 
„Oskar Spółdzielczości Polskiej 2016”, 
„Menadżer-Spółdzielca 2016” oraz 
„Złoty Laur Spółdzielczości 2016”.

W kongresie uczestniczyło kilku-
nastu przedstawicieli świata polityki 
a międzynarodową społeczność spół-
dzielczą reprezentował m.in. dirk 
Lehnhoff – prezydent Cooperatives 
Europe. Listy do uczestników Kongre-
su skierowali także:
- Monique Leroux – prezydent Mię-

dzynarodowego Związku Spółdziel-
czego (przekazała posłanie wideo),

- Grażyna Wereszczyńska – dyrek-
tor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywa-
telskich w Kancelarii Prezydenta RP,

- konstanty radziwiłł – Minister 
Zdrowia,

- elżbieta rafalska – Minister Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Marek kuchciński – Marszałek Sej-
mu RP,

- Stanisław karczewski – Marszałek 
Senatu RP,

- Małgorzata kidawa-Błońska – Wi-
cemarszałek Sejmu RP,

- krystyna Majerczyk-Żabówka 
– Prezes Zarządu Krajowego Związ-
ku Banków Spółdzielczych.
Walne Zgromadzenie Siemianowic-

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ja-
kie obradowało na przełomie maja 
i czerwca ubiegłego roku zdecydowa-
ło, że w branżowym Zjeździe Przed-
kongresowym przed Kongresem Spół-
dzielczości (na szczeblu wojewódz-
twa) naszą Spółdzielnię będą repre-
zentowali Marian Odczyk oraz Marek 
Grzyb. Podczas Zjazdu Przedkongre-
sowego Spółdzielczości Mieszkanio-
wej naszego województwa wybrano 
24 delegatów.

Do materiałów kongresowych i do 
jego tez programowych sukcesywnie 
nawiązywać będziemy w kolejnych 
wydaniach „MS”.

Wypowiedzi Jerzego Jankowskiego i Kazi-
mierza Smolińskiego za: www.krs.org.pl – VI 

Kongres Spółdzielczości.  rg, pes



24 MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2017

 Parking ul. Śląska
Zwracam się z prośbą o rozwiązanie 

problemu przydomowego parkingu przy 
ulicy Śląskiej 50a i 50b (Świerczewskie-
go 50a i 50b – dop. red.). Od pewnego 
czasu zauważyłem, że miejsc jest co-
raz to mniej. Powstały 2 koperty gdzie 
miejsc jest mało, podejrzewam że dla 
osób ze stopniem niepełnosprawno-
ści, zachowano też miejsce oznaczają-
ce znakiem drogowym na latarni wska-
zującym miejsce dla niepełnospraw-
nych bez tzw. koperty nikt tam nie par-
kuje, ponadto parkują pojazdy różno-
rodnych firm sąsiadującym z naszym 
budynkiem, można też spotkać na-
ukę jazdy, której biuro znajduje się tuż 
obok na ul. Michałkowickiej, można też 
spotkać samochody z nr. obcych miast 
oraz z okolicznych budynków, sąsie-
dzi są zbulwersowani tym stanem rze-
czy. Wielokrotnie jest ustawiony ciąg 
samochodów prowadzący do naszego 
budynku, droga osiedlowa jest bardzo 
wąska, brakuje też chodników, chodzą 
po niej piesi, aż strach pomyśleć gdy-
by miała interweniować Straż Pożarna 
lub nieść pomoc Pogotowie Ratunko-
we. Na początku tej drogi jest postawio-
ny znak zakazu dopuszczającej wjazd 
mieszkańców, ale nikt tego nie respek-

tuje, dzwoniłem w tej sprawie do Stra-
ży Miejskiej, powiedziano mi, że roz-
wiązanie problemu jest po stronie SSM, 
powinno się wprowadzić identyfikatory 
lub postawić szlaban na początku dro-
gi osiedlowej z zaznaczeniem wjazd za 

zgodą SSM to też odciążyłoby drogę 
i nie narażałoby na zniszczenia.

Pozdrawiam - krzysztof...
- adres i dane oraz tel. do wiad. SSM
Zarząd SSM: Występujący problem 

braku miejsc parkingowych w rejonie 
budynków ul. Śląska 46-50 (Świer-
czewskiego 46-50) jest spowodowany 
ograniczonymi możliwościami w dys-
ponowaniu działką, na której posado-
wione są te domy. Sama tylko droga 
dojazdowa ma kilku właścicieli i są to 
m.in. osoba prywatna, urząd Miasta 
i SSM. To też powoduje, że regulowa-
nie ruchu na tej drodze poprzez zaka-
zy, nakazy jest praktycznie niemożli-
we. W ii kwartale br. administracja os. 
„centrum” zamierza uporządkować 
teren przy budynku ul. Śląska 50 po-
przez odpowiednie zagospodarowa-

nie uniemożliwiające parkowanie sa-
mochodów nienależących do człon-
ków SSM a wykorzystywanych przez 
mieszkańców nieruchomości przy ul. 
Michałkowickiej.

Jesteśmy przeciwni ogranicza-
niu możliwości parkowania wyłącz-
nie do mieszkańców, tj. przeciwni 
ewentualnemu montowaniu szlaba-
nów czy wprowadzaniu kart parkin-
gowych, gdyż zarówno drogi dojaz-
dowe, jak i parkingi winny mieć cha-
rakter ogólnodostępny.

Urozmaicić rabaty
Minęło parę miesięcy odkąd otwarto 

w osiedlu „Węzłowiec” Ogród Społecz-
ny. Sam pomysł i projekt takiego ogro-
du jest super, ale... Mój 6-letni wnuk 
jak go zobaczył z balkonu to powie-
dział: „Babciu, wy tu macie jeszcze je-
den cmentarz!”.

I rzeczywiście, może się niektórym 
wydawać, że formy rabat, jakie się tam 
znajdują przypominają groby, mogi-
ły. Czy nie dałoby się trochę go uroz-
maicić o inne formy geometryczne, na 
przykład owalne?

Babcia ula
- dane do wiadomości Redakcji

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

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

Szanowni P.T. czytelnicy
informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. uważamy, że tak, jak 
przedstawiamy się nieznajomym pod-
czas pierwszego spotkania, co należy 
do dobrego tonu, tak należy przedsta-
wić się, pisząc czy też telefonując do nas, a dane oso-
bowe, jeżeli jest taka wola i co reguluje Prawo praso-
we, zastrzec do wiadomości redakcji. Prosimy o zwię-
złe przedstawienie nurtującej sprawy i przemyślane zda-
nia, większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie 
naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane 
jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest 
jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... mo-
że zabić.

Prosimy o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 
respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i którzy 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatu-
ją. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które ocze-
kujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-
że się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w da-
nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas 

zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycz-
nym, wyjaśnić.

Przypominamy, by w przypadkach, gdy niezbędne jest 
przekazanie danych osobowych w celu wy-
jaśnienia indywidualnej sprawy, obowiąz-
kowo podawać cały adres i dopisać zdanie 
o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 

danych i ich przetwarzanie, co umożliwi przekazanie po-
ruszonego problemu odpowiednim komórkom organizacyj-
nym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

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

   redakcja „MS”

Wróblem 
wylatuje...

ciąg dalszy na str. 26
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GeOMeTria kÓŁ 3d
- diaGNOSTyka kOMPuTerOWa
- NaPraWy GŁÓWNe i BieŻĄce

tel. 32 228-62-61
Michałkowice, ul. Maciejkowicka

czynny w godz. 8.00 - 16.00
s-155/9-15

STOMaTOLOGia - PeŁNy ZakreS
JedNOWiZyTOWe LecZeNie kaNaŁOWe Z MikrOSkOPeM

cHirurGia STOMaTOLOGicZNa - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. STOMaTOLOGia eSTeTycZNa, PrOTeTyka 
- pełen zakres; kardiOLOGia, echo serca - UKG, holtery; NeurOLOGia; 
reuMaTOLOGia; cHirurGia OGÓLNa i NacZyNiOWa; uSG doppler-duplex

STOMaTOLOGia - LecZeNie i PrOTeZy ZĘBOWe

MicHaŁkOWice, ul. e. Orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97
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NASZYM PACJENTOM ŻYCZYMY ZDROWIA I POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU!

Panele Podłogowe
MONTaŻ GraTiS

300 wzorów paneli
*malowanie*drzwi wewnętrzne 
– (także na stare ościeżnice)

*gładzie*panele ścienne*rolety

Katowice – Dąb ul. Dębowa 35
tel. 510-540-594,

otwarte: pon.- piątek 10.00 - 17.00
sobota 9.00 - 13.00

s-480/3-16

„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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W każdy poniedziałek, 
w godzinach od 15.30 do 16.30 

w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Boh. Westerplatte 20, 

tel. 32-6091-405. 
PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm
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Zarząd SSM: rzeczywiście kształt 
rabat w ogrodzie społecznym mo-
że wywołać takie spostrzeżeni, jakie 
wysnuł Pani wnuk.

ewentualną zmianę kształtów ra-
bat poddajemy pod rozwagę opie-
kunom tego ogrodu, jak i pomysło-
dawcy, tj. Jakubowi Nowakowi.

 
Dekoracje

Na osiedlu Bańgów powstały dekora-
cje z opon, które cieszą oko przechod-
niów. Takie drugie życie opon. Napis to 
taka mała promocja osiedla. Myślę, że 
warto nagrodzić ten projekt. 

Pozdrawiam – Bartosz
- dane do wiadomości Redakcji).

Zarząd SSM: Popieramy każdą ini-
cjatywę mieszkańców zmierzającą 
do upiększenia terenów przydomo-
wych. doceniamy pomysł i wkład 
pracy wniesiony do stworzenia tych 
oryginalnych figur. uwadze komisji 
Zielonego konkursu proponujemy 
rozważenie kandydatury tych insta-
lacji w przyszłej edycji konkursu.

Za tabliczkami
Z Redakcją skontaktował się jeden 

z mieszkańców osiedla „Chemik”, by 
przedstawić swoje zdanie w kwestii 
usunięcia z trawników tabliczek infor-
mujących o zakazie wyprowadzania 
psów. – Nie zgadzam się z wypowie-
dziami mieszkanek, jakie pojawiły się 

na łamach „Mojej Spółdzielni” w ubie-
głym miesiącu. Ja – przeciwnie – zde-
cydowanie jestem za pozostawieniem 
takich tabliczek na osiedlowych traw-
nikach.

Psy swoim moczem niszczą nam 
trawniki, krzewy, których przecież 
w osiedlu „Chemik” mamy - kosztem 
choćby miejsc parkingowych – tak ma-
ło. Powiem więcej: Takich tabliczek jest 
za mało! Rada Osiedla powinna zrobić 
wizytację osiedla pod tym kątem, a ad-
ministracja, gdzie trzeba, je dodać. Te-

ren przyległy do budynków, według 
mnie, to przedłużenie mojego mieszka-
nia. Chcę i mam czysto w mieszkaniu, 
chcę również, aby czysto było na traw-
niku przed moim domem. W porządku, 
ładzie żyje się po prostu lepiej. Zresz-
tą, zadbany trawnik daje nam również 
dużo tlenu. Dla mnie to ważna sprawa. 

Uszanujmy wolę mieszkańców, którzy 
nie posiadają psów, a jest ich znaczna 
większość. A o miejsce do wyprowa-
dzania dla psów nie mamy się, co mar-
twić. Takie warunki, jak nasze osiedle, 
to mało które ma. Jest blisko Lasek Byt-
kowski, teren za Domem Kultury „Che-
mik”. Przejdź się trochę Mieszkańcu 
z psem, bo „ruch to zdrowie!”.

A jeśli chodzi o wybieg dla psów – 

w osiedlu „Chemik” nie ma na to – jak 
odpowiedział już Zarząd SSM – miejsca, 
ale na przykład miejsce na taki wybieg 
jest za ciągiem garaży przy Alei Mło-
dych i teren, gdzie kiedyś był targ. Ko-
rzystaliby z niego zarówno mieszkańcy 
osiedla „Chemik”, „Młodych”, jak i Kor-
fantego/Wróbla. Zniknąłby przy okazji 
problem dzikiego wysypiska. Warto to 
rozważyć. Oczywiście wiązałoby się to 
z kosztami finansowymi dla władz mia-
sta, ale może warto również wrócić do 
pomysłu ewidencji czworonogów i po-
datku rocznego od posiadania psa?

J.B. mieszkaniec osiedla „Chemik”
- dane do wiadomości Redakcji).

Zarząd SSM: cieszymy się, że po-
dziela Pan stanowisko Zarządu 

w sprawie ograniczenia możliwo-
ści wyprowadzania psów pod okna 
innych mieszkańców. uważamy, 
że właściciele tych sympatycznych 
czworonogów obowiązkowo winni 
mieć na względzie i uszanować to, 
że nie każdy musi być zagorzałym 
miłośnikiem tych zwierząt.

Pana propozycję o stworzeniu wy-
biegu dla psów we wskazanych miej-
scach poddajemy pod rozwagę wła-
dzom miasta. Przy okazji informuje-
my, że w grudniu na Węzłowcu z ini-
cjatywy Urzędu Miasta, w pobliżu 
przepompowni gazu, powstał wy-
bieg dla psów. Wybieg jest ogrodzo-
ny i wyposażony we wszelkie urzą-
dzenia dla piesków pupili.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 24

Na wcześniej wyznaczonym terenie przy Su-
permarkecie Echo w pobliżu przepompowni ga-
zu na osiedlu „Węzłowiec” z inicjatywy Urzędu 
Miasta powstał wybieg dla psów.

Wybieg jest ogrodzony i wyposażony w urządze-
nia przeznaczone dla czworonożnych pupili. Są tam 
m.in. piaskownica, przeszkody do przeskakiwania 
i sporo miejsca do pobiegania czy też pospacero-
wania z pupilem. Oczywiście jest kosz na zwierzę-
ce odchody i od użytkowników – konkretnie właści-
cieli psów – zależeć będzie czy będzie czysto, czy 
też... Dla opiekunów natomiast ustawiono ławecz-
ki. Wybieg posiada swój regulamin. Korzystającym 
z niego zalecamy zapoznanie się z nim. pes

Wybieg dla piesków
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MieSZkaNiOWe

kuPiĘ dom lub mieszkanie,  
 tel. 509 954 191

kuPiĘ mieszkanie na ul. Korfantego 9, 
  tel. 505 979 393

kuPiĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
  tel. 602 172 527

kuPiĘ mieszkanie Siemianowice Śl.,  
 tel. 508 215 355

kuPiĘ 3, 4-pokojowe mieszkanie, 
Węzłowiec,  tel. 692 773 010

MieSZkaNie 3-pokojowe 57 m2 na 
os. Chemik zamienię na mniejsze lub 
sprzedam,  tel. 794 266 313

OGŁOSZeNia mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

PiLNie kupię 4-pokojowe mieszkanie, 
najlepiej w Bytkowie, 
 tel. 668 812 257

POSZukuJĘ mieszkania,  
 tel. 506 171 337

POSZukuJĘ mieszkania w Siemia-
nowicach,  tel. 602 172 527

SPrZedaM 2 pokoje, Zgrzebnioka, 
1 piętro, KATEX,  tel. 508 215 355 

SPrZedaM mieszkanie na ul. Wiej-
skiej w Chorzowie, 18,26 m2 w ce-
nie 26.500,  tel. 784 841 969

SPrZedaM mieszkanie 3-pokojowe, 
60 m2, osiedle Wróbla,  tel. 509 648 562

SPrZedaM mieszkanie 2-pokojo-
we 32 m2, 1 piętro przy ul. Bytomskiej, 
w bloku z centralnym ogrzewaniem 
miejskim,  tel. 602 172 527

SPrZedaM mieszkanie 42 m2, 
os. Chemik, 2 piętro cena do uzgod-
nienia,  tel. 723 528 356

SPrZedaM mieszkanie na Bytkowie,  
 tel. 509 954 191

ZaMieNiĘ mieszkanie komunalne 
MPGKiM, 35 m2, niski czynsz, 2 poko-
je, kuchnia, łazienka, przedpokój, na 
spółdzielcze – 2-3 pokoje. Spłacę za-
dłużenie,  tel. 608 430 562

ZaMieNiĘ mieszkanie 2-pokojowe, 
32 m2, 1 piętro przy ul. Bytomskiej na 
większe,  tel. 602 172 527

ZaMieNiĘ mieszkanie i spłacę zadłu-
żenie,  tel. 509 954 191

ZaMieNiĘ mieszkanie 48 m2, 3 poko-
je na 4 pokoje w Michałkowicach,  
 tel. 665 580 088

rÓŻNe

MaTeMaTyka, fizyka: średnia, wyższa, 
przygotowanie do matury.  tel. 661 149 299

kuPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

kuPiĘ ogródek R.O.D. „Barbórka”,  
 tel. 505 770 415

MaLWa – wesela, komunie, chrzciny, 
stypy, catering. Sala 120 osób, Michał-
kowice,  tel. 693 176 123

SaMOcHOdOWe

a.auTa kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

PiLNie kupię garaż na Bytkowie 
– Chemik i okolice,  tel. 697 539 926

POSZukuJĘ garażu do wynajęcia na 
os. Węzłowiec, 
 tel. 514 631 999, 668 693 459

SPrZedaM garaż murowany przy 
ul. Kapicy,  tel. 503 008 336

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

tel. 606 596 765 

a.a. WyMiaNa instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, 

tel. 513 689 048

ariSTON, junkers, termet, ferroli, 
fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych, tel. 505 484 434,

 602 449 907, 32 735-64-57 

OVerPc – sklep, serwis i naprawa 
komputerów, telefonów, tabletów 
i laptopów. Bytkowska 5/1A, dojazd 
gratis,  tel. 505 412 220

cZySZcZeNie dywanów, wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne od-
plamianie, Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950

PrZePrOWadZki kompleksowe, 
utylizacja, 

tel. 32 220-64-27, 531 944 531

eLekTryk – usługi, wymiana tablic liczni-
kowych - bezpiecznikowych, usuwanie awarii 
elektrycznych, instalacje elektryczne, wymia-
na – modernizacja, tel. 662 653 111

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

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

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

aNGieLSki – tłumaczenia, 
korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania, przygotowania do 
egzaminu gimnazjalnego oraz matury, 

tel. 502 453 556

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

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

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

kaFeLkOWaNie, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy,  tel. 668 222 496 

kOMPLekSOWe remonty łazienek,  
 tel. 516 310 510

ŁaZieNki – kompleksowe remonty,  
 tel. 516 310 510

kOrePeTycJe – chemia, matematyka 
– w domu ucznia,  tel. 609 313 634 

JuNkerS, Termet. Naprawa, kon-
serwacja, wymiana,  tel. 733 336 959

MeBLe na wymiar, kuchnie, 
zabudowy, szafy, komody itp., 

tel. 510 724 303

FirMa remontowo-budowlana 
Rem-Bud i Dekor świadczy usługi: 
kafelkowanie, zabudowy g/k, sufity 
podwieszane, gładzie, malowanie, 
instalacje wod-kan, elektryczne, 
gazowe, szafy pod zabudowę,

tel. 506 470 309, 510 896 202

reGuLacJa i naprawa okien PCV, 
malowanie mieszkań, 

tel. 602 314 720

SkLeP „Pełna Szafa” (Tania Odzież) 
zaprasza. – Odzież zimowa: posezo-
nowa wyprzedaż, niskie ceny; - Nowy 
wiosenno-letni towar już w lutym 
2017 r., ul. Boh. Westerplatte 2, 
Siemianowice Śląskie.
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Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
dLa kaŻdeGO: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
PONiedZiaŁek

Ognisko muzyczne ........................................13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ......................16.00 – 20.00 
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.15 – 19.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................18.30 – 20.00

WTOrek
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

ŚrOda
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)
Gimnastyka „Tai-chi” .....................................18.00 – 19.30

cZWarTek
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Kółko gry strategicznej GO ............................17.00 – 19.00
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00 
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PiĄTek
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

Spotkania TKKF „Rytm” i MTKKF ...............................17.00
NiedZieLa

Zebrania członków PZHGP ...........................10.00 – 13.00 
(trzecia niedziela miesiąca)

P o ł a m  g ł o w ę
rozwiązanie SudOku 7/16

5 1 7 9 8 6 3 4 2
3 6 4 2 7 5 8 1 9
8 9 2 4 3 1 6 5 7

7 5 9 8 2 4 1 3 6
6 4 8 3 1 7 2 9 5
1 2 3 6 5 9 7 8 4
9 8 5 1 6 2 4 7 3
4 3 6 7 9 8 5 2 1
2 7 1 5 4 3 9 6 8

SudOku 1/17

7 8 4 6 3

8 5 3 4

5 7

6 7 8 2 4

4 2 1 3

3 1 5 8 9

1 2

6 1 5 3

2 7 9 4 6

rozwiązanie SudOku polega 
na wpisaniu brakujących cyfr 
w ten sposób, by w każdym po-
ziomym rzędzie i w każdej pio-
nowej kolumnie oraz w każdym 
wyróżnionym małym kwadracie 
3x3 znalazły się wszystkie cyfry 
od 1 do 9. Każda z tych cyfr w rzę-
dzie, w kolumnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

Parę miesiące temu rozpoczęliśmy publikację zagadek 
logicznych i SUDOKU – łamigłówkę pochodzącą z Japonii.

Rozwiązanie sudoku opublikujemy w kolejnym wydaniu 
„MS”, a zagadek logicznych – szukaj na stronach bieżące-
go wydania.

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.

Zakupy
Pewna kobieta poszła do 

centrum handlowego, we-
szła do sklepu i zaczęła wy-

pytywać o produkt, który 
chciała kupić. Oto rozmowa:

- Ile kosztuje jeden?
- 2 zł
- A dwanaście?
- 4 zł.
- W takim razie poproszę 

sto czterdzieści cztery.
- Proszę bardzo, płaci Pa-

ni 6 zł.
Co kupowała kobieta?

Ostatnie uderzenie 
zegara

Gdy zegar wybija szóstą, 
ostatnie uderzenie słyszy-
my 5 sek. po szóstej. Kiedy 

słyszymy ostatnie uderze-
nie po dwunastej?

co to jest?
Co to jest? Wchodzisz 

przez jeden otwór i już je-
steś w środku, a wycho-
dzisz przez dwa?

Hasło i odzew
Pewien człowiek chciał 

wejść na zebranie tajne-
go stowarzyszenia. Nie 
znał jednak hasła. Ukrył się 
w pobliżu wejścia i czekał. 
Przyszedł pierwszy gość. 
Portier powiedział mu „9”, 
na co tamten odpowiedział 
„8” i wszedł do środka. Ko-
lejny przyszedł, a portier po-
wiedział „11”, na co odpo-
wiedzią było „10”. I ten gość 
wszedł do środka. No to ko-
leś, myśląc, że odgadnął 
hasło podszedł do portiera. 
Usłyszał „2” i bez zastano-
wienia odpowiedział „1”. Nie 
został wpuszczony do klu-
bu. Co powinien odpowie-
dzieć i dlaczego?
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Zwierzęta a ludzie

O domkach dla kotów, kotach i psach
Zimą zwierzęta bytujące wolno, w tym i te na naszych osiedlach, łatwego życia nie mają. Jak prowadzi się ak-

cje dokarmiania ptaków, tak powinno się podjąć próbę pomocy kotom wolno żyjącym. urząd Miasta w minio-
nym roku w ramach przyjętego programu zakupił dla nich pilotażowo 5 domków. czy znajdą się kolejni zadekla-
rowani karmiciele?
kotom być tu wolno czy nie wolno?

To, czy koty w ogóle powinny żyć 
w naszych osiedlach – przy każdej 
nadarzającej się okazji, mocno się 
o tym dyskutuje – ma na dobrą sprawę 
tyluż zwolenników, jak i przeciwników. 
Pozostawiając argumentacje adwer-
sarzy z boku, sięgnijmy do przepisów:

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna 
do odczuwania, nie jest rzeczą. Czło-
wiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę (art. 1 ust. 1 Ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochro-
nie zwierząt).

Gminy, działając w oparciu o wska-
zaną ustawę, realizują to zadanie po-
przez przyjęte uchwały, w których roz-
pisuje się coroczne programy opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
gadnienia zapobiegania ich bezdom-
ności na terenie miasta. W Siemia-
nowicach Śląskich taki program rów-
nież funkcjonuje w oparciu o uchwa-
ły 187/2016 i 279/2016 Rady Miasta.

domki a karmiciele
W ramach tego programu, Urząd 

Miasta po raz pierwszy zdecydował się 
pilotażowo zakupić domki dla kotów 
wolno żyjących. - Jak na razie 5 – mó-
wi Magdalena Spychalska z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej UM – i rozdy-
sponowano w tej chwili już wszystkie, 
lecz jeśli się sprawdzą i pojawią się ko-
lejne osoby chcące sprawować opiekę 
nad domkami i kotami, z całą pewno-
ścią zostanie podjęta decyzja o zaku-
pie w 2017 roku kolejnych, w ramach 
posiadanych środków finansowych.

Ocieplony, niewielki drewniany do-
mek, w którym koty znajdują schronie-
nie przez mrozem znajduje się już mię-
dzy innymi przy Władysława Jagieł-
ły 13 w osiedlu „Węzłowiec”. Opieku-
je się nim jeden z mieszkańców – kar-
miciel zarejestrowany w Urzędzie Mia-
sta. Jemu podobnie jak i innym zare-
jestrowanym karmicielom przysługu-
je prawo do odbioru bezpłatnej suchej 
karmy dla tych zwierząt.

karmicielem – co ważne – może zo-
stać osoba, która zgłosi się w Urzędzie 
Miasta w celu uzyskania wpisu do reje-
stru karmicieli kotów. Warunkiem jego 
uzyskania jest wypełnienie Karty Kar-
miciela. Warunkiem postawienia z ko-
lei domku dla kotów jest otrzymanie 

zgody Spółdzielni/administracji – ad-
ministratora terenu, gdzie domek miał-
by zostać ustawiony.

Pomoc zwierzętom to jedno, lecz 
równocześnie, wraz z przyjęciem na 
siebie opieki, osoba (karmiciel) zobo-
wiązana jest do utrzymania porządku 
i czystości wewnątrz domku oraz bez-
pośrednio wokół niego. Więcej infor-
macji można uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Wątpliwości i obawy niektórych 
mieszkańców odnośnie dynamicznego 
rozrostu populacji kotów na danym te-
renie rodzi pytanie o kwestię steryliza-
cji tychże zwierząt. Jak wygląda to dziś 
w Siemianowicach Śląskich? 

- Gmina Siemianowice Śląskie w ra-
mach programu opieki nad zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt realizowała w 2016 roku akcję bez-
płatnej sterylizacji, kastracji kotów wol-

no żyjących. Jej celem było ogranicze-
nie populacji bytujących kotów, a nie 
całkowite usunięcie ich ze środowiska. 
Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, 
które stanowią stały element ekosyste-
mu miejskiego, a ich obecność w zde-
cydowany i naturalny sposób zapobie-
ga rozmnażaniu się gryzoni – podkre-
śla Magdalena Spychalska z Wydziału 
Gospodarki Komunalnej UM. - Dotych-
czas osoby dokarmiające dobrowolnie 
dostarczały koty do wybranej lecznicy, 
w celu wykonania zabiegu, lecz nie ma 
żadnego przymusu. Wyraźnie też jed-
nak trzeba podkreślić, że niekontrolowa-
ny rozród ich na ograniczonym obsza-
rze powoduje, że trudniej jest tym zwie-
rzętom utrzymać się samodzielnie w do-
brej kondycji – dodaje.

Porzucone psy i...
Pomagamy kotom, ptakom przetrwać 

ten najtrudniejszy dla nich okres w ro-

ku. Nie bądźmy również obojętni na po-
rzucone – zwłaszcza o tej porze roku – 
psy. Według informacji Urzędu Miasta, 
zgodnie z obowiązującą umową z To-
warzystwem Opieki nad Zwierzętami, 
prowadzącym schronisko dla bezdom-
nych zwierząt w Chorzowie, maksymal-
na ilość porzuconych zwierząt, które 
mogą zostać dostarczone im miesięcz-
nie to 11 sztuk. W przypadku, gdy w da-
nym miesiącu nie zostanie wykorzysta-
ny ten limit, pozostała pula przechodzi 
na kolejny miesiąc (maksymalnie przez 
dwa miesiące). Bez względu na to, czy 
dużo to, czy nie dużo – nie wahajmy się 
dzwonić do Straży Miejskiej pod numer 
interwencyjny 986 i spróbować pomóc 
również i tym opuszczonym stworze-
niom. Rafał Grzywocz, pes
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Program zapełnią między innymi: dwie wycieczki do Wisły 
– a tam przewidziano kulig, pieczenie kiełbasek na ogniu, 

zwiedzanie Zamku Prezydenta RP i Muzeum Beskidzkie-
go. Ponadto, będą wypady na basen kryty Zespołu Szkół 
Sportowych, projekcje filmowe w Parku Tradycji, zajęcia 
w ośrodku. Wiele też zależy od pogody. Jak spadnie śnieg, 
z pewnością pobliskie górki będą oblegane. A jak wiosen-
nie – cóż, dłuższe spacery, inne zabawy... Na pierwszy rzut 
oka widać, że będzie ciekawie...

Ważne: Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach 
jest ukończenie, co najmniej I klasy szkoły podstawowej, tj. 

dziecko musi być uczniem minimum obecnej klasy 2. 
Każdy z opiekunów zobowiązany jest też do wypisania de-
klaracji, jaką otrzymają przy zapisach osobistych.

Zapisy na ferie przyjmowane będą 10 stycznia (wtorek), 
od 1500 – osobiście w Domu Kultury „Chemik” przy ulicy 
Niepodległości 51. Dodatkowe informacje można uzyskać 
telefonicznie – (32) 228 20 90. rg

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

caŁOdOBOWa,ul. Jana Pawła ii 13
  tel. 32 761-11-00

ul. M. dąbrowskiej 2,  Poniedziałek-
-piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-13.00
 tel. 32 228-28-89

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

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

ul. ks. J. kapicy 8, Poniedziałek. - pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, nie-
dziela 10.00 - 18.00 tel. 695 988 988

ul. ks. J. kapicy 10, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, nie-
dziela 9.00-18.00,  tel. 32 229-21-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Jana iii Sobieskiego 30, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-12.00
 tel. 32 765-92-05

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

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

caŁOdOBOWa ul. k. Świerczew-
skiego 13  tel. 32 204-66-22

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

ul. Wyzwolenia 17, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00

 tel. 32 228-43-46

Zapisy 10 stycznia od 1500 – osobiście!!!

Ferie w „Chemiku”!
Tegoroczne ferie zimowe rozpoczynają się w województwie śląskim 16 stycznia (poniedziałek). równocześnie 

– jak co roku – startują też ferie w domu kultury „chemik”. Jeśli rodzicom zależy na wpisaniu na nie swoich 
pociech, dobrze dokładny termin zapisów w kalendarzu podkreślić grubą krechą...
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Przed czwartkiem; 

8. Dzielnica Siemianowic Śląskich; 
9. Manekin; 10. Dwustronny zamsz; 
11. Pożywienie; 12. Ogólnie przyjęta 
zasada; 13. Droga bita; 14. Niejedna 
w atlasie; 16. Odpoczynek; 18. Choro-
ba lub rzeka; 19. Nóż szewski; 20. Po-
konany przez Odyna; 21. Krąglak; 
22. Część Talmudu; 27. Wzór szkocki; 
30. Niejedna w regale; 31. Szkoda ma-
terialna; 32. Karciany kolor; 33. Wyko-
nawca muzyki rap; 34. Choroba gardła; 
35. Dawne gniazdko antenowe w na-
szych mieszkaniach; 36. Pieprzojad.

PiONOWO: 1. Kalfas; 2. Dobre ma-
niery; 3. Glob ziemski; 4. Kuzynka 
brzozy; 5. Liść dekoracyjny; 6. Ryb-
ka akwariowa; 7. Niejedna w karnawa-
le; 14. Osiedle w Siemianowicach Ślą-
skich; 15. Garaż pod chmurką; 16. Na-
jemca lokalu; 17. Śląski gospodar-
czy..., przyznany Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za swoją działal-
ność; 23. Talerz na dachu; 24. Defekt; 
25. Może być telefoniczny; 26. Część 
bramki; 27. Kapusta abisyńska; 28. Za-
łącznik; 29. Dawny kulturysta.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 22 stycznia 2017 r. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 1/2017 r. lub ad-
res poczty elektronicznej redakcji „MS”: 
ssm@poczta.fm z obowiązkową infor-
macją w temacie wiadomości: krzy-
żówka nr 1/2017. Nagrodę główną ta-
lon na zakupy funduje Siemianowicka 
Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM”.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
12/2016 z hasłem: Hej kolęda, kolęda 
otrzymują: izabela SikOra, ul. R. Gan-
sińca 4 (I miejsce); Sylwia PaJĄk, ul. 
Okrężna 4 (II miejsce); Tadeusz ŁucZy-
Na, ul. Niepodległości 58E (III miejsce).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” Sie-

mianowicka Spółdzielnia Spożywców. 
Pozostałych nagród – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

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

„Społem” Siemianowicka Spół-
dzielcza Spożywców w Sie-
mianowicach Śl. zaprasza na 
„Uśmiechnięte Zakupy” do na-
szych placówek handlowych 
na terenie miasta.

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

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 31 grudnia 2016 r.

Zi ma, mróz 30 stop ni, za mieć śnież na. 
Mat ce przy po mnia ło się, że nie wy sła ła 
kar tek noworocznych. Dziec ko mó wi:

- Ma mu siu ja pój dę i wy ślę.
Mat ka na to:
- Na ta ką po go dę psa bym nie wy rzu-

ci ła, ta ta pój dzie. 
J K L

- Wszystkiego najlepszego z okazji 
nowego roku - mówi strażnik do więź-
nia.

- Jaki nowy rok? Przecież lipiec...
- Właśnie prokurator dołożył ci rok do 

wyroku. 
J K L

Indianie przychodzą do szamana 
i pytają:
- Jaka będzie zima w tym roku?
- Bardzo mroźna, zbierajcie chrust na opał. 

Jednak zima była łagodna. Po roku In-
dianie znów odwiedzają szamana.

- Jaka będzie zima w tym roku?
- Bardzo mroźna, zbierajcie chrust 

na opał. Jednak zima znów była łagod-
na. Po roku, szaman nie chcąc znów 
się ośmieszyć, poszedł do meteorolo-
ga i pyta:

- Jaka będzie zima w tym roku?
- Oj, bardzo mroźna! Indianie już 

dwa lata zbierają chrust na opał!
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Mix – na karnawałowy stół
Śmietnik – wymieszać mikserem: 

5 żółtek, szklankę cukru, 1/2 szklanki ole-
ju, 2 i 1/2 szklanki mąki. Dodać wymie-
szane: łyżeczkę sody, 2 łyżeczki kawy, 
2 łyżki kakao, łyżeczkę cynamonu. Biał-
ka z jajek ubić z 1/2 szklanki cukru i do-

dać do ciasta, po wymieszaniu dosypać 
pokrojone orzechy ok. 20 dag, (mogą być 
rodzynki, migdały) oraz 1/2  kg, pokrojo-
nych w kostkę, obranych jabłek. Dokład-
nie wymieszać i piec ok. 1 godziny.

ryż z bananami – 250 g ryżu, 60 g 
masła lub margaryny, 0,5 l mleka, 
4 dojrzałe banany, 2 łyżki cukru, ły-
żeczka cynamonu lub szklanka śmie-
tanki. Wypłukany i dobrze odsączony 
ryż przesmażyć na tłuszczu (40 g), aby 
stał się szklisty. Zalać wrzącym mle-
kiem, dodać cukier i gotować na bar-
dzo małym ogniu, na płytce azbesto-
wej, do miękkości. Obrane banany po-
krajać w poprzek na dość grube pla-
sterki, obsmażyć z obu stron i bardzo 
delikatnie wymieszać z ugotowanym 
ryżem. Podawać na ciepło, posypany 
cynamonem lub polany bitą śmietaną.

Sałatka z pieczarek – 40 dag pie-
czarek, 1 cebula, 1-2 jajka, 1 łyżka sto-
łowa oleju, sok z 1 cytryny, sól, pieprz 
do smaku. Oczyścić trzony piecza-
rek, a z kapeluszy zdjąć błonkę. Umyte 
grzyby zalać gorącą wodą, dodać soku 
z cytryny i ugotować. Ugotowane pie-
czarki i cebulę pokroić na półplaster-
ki, przyprawić olejem, solą i pieprzem. 
Przygotowaną masę ułożyć kopiasto 
na salaterce i przybrać kawałkami jaj.

Naleśniki z parówkami – 30 dag 
mąki, 2-3 jajka, 2 szklanki mleka, sól, 
ok. 1 szklanki wody, słonina do smaże-
nia. Składniki zmiksować, uzupełniając 
mlekiem lub mąką, by ciasto uzyskało 
konsystencję śmietany. Nalewać por-
cję łyżką wazową na rozgrzaną, wy-
smarowaną patelnię. Smażyć z obu 
stron cienkie naleśniki, przekładać na-
dzieniem, zwijać w rulon lub składać 
w chusteczkę. Gotowe przekładać na 
drugą patelnię lub żaroodpornego na-
czynia, trzymać w cieple aż do usma-
żenia pozostałych. Naleśniki podawać 
z serem, dżemem, sosami, ketchu-
pem, z dodatkiem surówek... lub np. 
z parówkami – Obrane parówki ob-
smażyć na tłuszczu, posypać przypra-
wami i zawijać w gorące naleśniki. Po-
dawać z gorącym pikantnym sosem 
pomidorowym.

Nowy Rok przynie-
sie nowe wyzwania 
i nowe problemy. Na 
wiosnę otrzymasz 

jakieś ciekawe propozycje zawodowe. 
Jeśli prowadzisz firmę, będą to naj-
prawdopodobniej korzystne zamówie-
nia. Jeśli rozpocząłeś pracę zawodo-
wą, przed Tobą perspektywa awansu.

Będzie to rok dal-
szej stabilizacji za-
wodowej. Umocnisz 
swoją pozycję i bę-

dziesz miał trochę więcej pieniędzy, 
niż w roku minionym. W domu nic się 
nie zmieni, ale nie wszystkie Twoje 
poczynania spodobają się partnerce, 
a po co stwarzać konflikty?

W lecie najpraw-
dopodobniej uda Ci 
się zrealizować swo-
je marzenia o zagra-

nicznym wyjeździe na dłużej. Inna 
rzecz, czy będziesz z tego potem za-
dowolony. A sprawy przybiorą taki ob-
rót, że trudno Ci się będzie wycofać. 
Tęskni za Tobą ktoś bliski.

W rozpoczętym te-
raz roku możesz li-
czyć na bardzo uda-
ne wakacje. Nie ża-

łuj, więc pieniędzy na ten wyjazd, bo 
będzie to dobra inwestycja. Poprawi 
się również stan Twojego zdrowia, pod 
warunkiem, że będziesz stosować się 
do wszystkich zaleceń specjalistów.

Znajdziesz wresz-
cie grono ludzi, któ-
rzy z ciekawością bę-
dą słuchać Twoich 

opowieści. Będziesz więc, jak nigdy, 
w swoim żywiole. Jesienią zaskoczy 
Cię czyjaś propozycja, zastanów się 
dobrze, zanim podejmiesz decyzję, bo 
taka okazja może się nie powtórzyć.

Wiosną ucieszy 
Cię udany zakup. 
Długo się namyśla-
łaś, czy wydać na to 

pieniądze, ale wreszcie podejmiesz 
decyzję i nie będziesz tego żałować. 
Osobom młodszym powiększy się ro-
dzina, starszych ucieszy wnuczek.

Rok, który minął, 
nie był dla Ciebie 
łaskawy. Ten, któ-
ry nadszedł, będzie 

zdecydowanie lepszy, a w każdym ra-
zie spokojniejszy. Możesz oczekiwać 
czegoś dobrego od kogoś, po kim się, 
Wago, tego nigdy nie spodziewałaś.

Zaraz na począt-
ku roku przekonasz 
się, jak bardzo myli-
łeś się w ocenie ko-

goś z Twojego otoczenia, niesłusznie 
podejrzewając go o złe zamiary w sto-
sunku do Ciebie. Być może nawet się 
z tym człowiekiem zaprzyjaźnisz?

Dla Ciebie będzie 
to rok pomyślny, 
w którym spotka Cię 
awans lub wpadną 
większe pieniądze, 

ale ktoś z Twoich domowników przy-
sporzy Ci sporo kłopotów i zmartwień. 
Potrafisz jednak mu pomóc.

Na wiosnę cze-
ka Cię ciekawy wy-
jazd, może nawet 
delegacja za grani-

cę? Jesienią, gdy będziesz uczestni-
czyć w ważnej naradzie, nie upieraj 
się przy forsowaniu, bez gruntownego 
przemyślenia, swego pomysłu, bo nie 
jest on najlepszy.

Bardzo ucieszy Cię 
sukces kogoś z do-
mowników. Być mo-
że Twoje dziecko zda 

maturę z wyróżnieniem albo dostanie 
się na studia, być może żona awansu-
je? Spowoduje to w domu miłą atmos-
ferę, którą bardzo sobie cenisz.

Wodniki samotne 
w tym roku najpraw-
dopodobniej zdecy-
dują się na małżeń-

stwo. Ślub może się odbyć bardzo 
szybko. W ogóle będzie to rok cieka-
wych wydarzeń, innowacji i jakichś za-
sadniczych zmian w Twoim życiu.

Jaki będzie 
2017 rok?
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ciąg dalszy ze str. 36
Tym razem wzięło w nim udział 55 

dzieciaków z roczników 2007 i 2008, 
czyli z grup młodszych. Co ważne, po-

nad 1/3 uczestników po raz pierwszy 
brała udział w dużym turnieju piłkar-
skim, w dużej hali sportowej. Ale pa-
trząc na to, jak radzili sobie w grze – 
tremy zupełnie po nich widać nie było. 

Szybka piłka, składne akcje i... ustrze-
lonych w sumie 66 bramek - mówi sa-
mo za siebie.

Uformowano w sumie 5 dru-
żyn: „Węzłowiec”, „Tuwima”, 
„Michałkowice”, „Bańgów”, 
„Młodych”. Same rozgryw-
ki zaś oparto o system gier 
„każdy z każdym”. Ideą tur-
nieju nie było jednak to, kto 
zdobędzie najwięcej punk-
tów, komu uda się strzelić 
najwięcej bramek, lecz oswo-
jenie młodych piłkarzy – nie-
rzadko prawdziwych „zapa-
leńców” – z atmosferą praw-
dziwej piłki. A tę budowali tu: 
kibice na trybunach (opieku-
nowie), sędziowie śledzący 
i oceniający każdą akcję, spi-
ker – Wiesław Stręk, relacjo-
nujący zdarzenia i odczytują-
cy przez mikrofon strzelców 
goli, czy nawet tablica świetl-
na z aktualnym wynikiem... 
Jako, że był to turniej świą-
teczno-noworoczny, oprawą 
muzyczną były głównie utwory koja-
rzące się ze Świętami Bożego Naro-
dzenia. Znalazło się nawet miejsce na 
przekąskę – przedświąteczne wypieki.

Swoje „pięć minut” miała też tego 

dnia grupka dzieci dopiero wchodzą-
ca w treningi piłkarskie, dziś szkolą-
ca się jeszcze w grupie naborowej – 
z roczników 2009 i 2010. Ci, niespeł-

na jeszcze 7-latkowie rozegrali swój 
meczyk na sam koniec i wypadli... cał-
kiem, całkiem.

Po zawodach wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale i torby 

pełne łakoci. Wręczali je: Jan dudek 
– przewodniczący Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, Michał Bułka – przedstawiciel 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
trenerzy robert razakowski i da-
riusz rzeźniczek.

Były też króciutkie wystąpienia: - 
Chciałbym podziękować zarówno dzie-
ciom za to, że dały z siebie wszystko 
w grze, ale też ich rodzicom. Dziękuję, 

że poświęciliście tę niedzielę i zamiast 
siedzieć w domach, zechcieliście ki-
bicować i wspierać swoje pociechy – 
mówił trener dariusz rzeźniczek.

Wszystkim meczom z trybun przy-

glądał się obok Małgorzaty Pichen 
– naczelnik Wydziału Kultury i Sportu 

Urzędu Miasta, także wspo-
mniany wcześniej Jan Du-
dek, który na zakończenie 
turnieju pogratulował uczest-
nikom dobrych zawodów, za-
angażowania w grę i sporych 
już umiejętności oraz życzył 
wszystkim Wesołych Świąt.

Imprezę współorganizowa-
li Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa oraz Urząd 
Miasta. Patronat nad wyda-
rzeniem objął Śląski Związek 
Piłki Nożnej. Jednym z dwóch 
sponsorów, którzy dodatko-
wo wsparli finansowo organi-
zację zawodów była siemia-
nowicka firma „Zamont”. Dru-
gi darczyńca chciał pozostać 
anonimowy.

A tymczasem... po Nowym 
Roku dzieciaki wróciły już do 
zajęć piłkarskich w salach 
gimnastycznych – według 
przyjętego jesienią harmono-

gramu... W marcu odbędzie się duży 
turniej – również w KS „Michał”, tyle 
że już grup starszych. Przygotowania 
do niego ruszają w styczniu.

 rg

Urzędu Miasta, także wspo-
mniany wcześniej Jan Du-
dek,
turnieju pogratulował uczest-
nikom dobrych zawodów, za-
angażowania w grę i sporych 
już umiejętności oraz życzył 
wszystkim Wesołych Świąt.

li Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa oraz Urząd 
Miasta. Patronat nad wyda-
rzeniem objął Śląski Związek 
Piłki Nożnej. Jednym z dwóch 
sponsorów, którzy dodatko-
wo wsparli finansowo organi-
zację zawodów była siemia-
nowicka firma „Zamont”. Dru-
gi darczyńca chciał pozostać 
anonimowy.

Roku dzieciaki wróciły już do 
zajęć piłkarskich w salach 
gimnastycznych – według 
przyjętego jesienią harmono-

Terminy zajęć piłkarskich 
w salach gimnastycznych:

„Bytków” – Zespół Szkół Sportowych,
przy ulicy Mikołaja 3

Poniedziałki:
- 1900-2030 – zajęcia po 45 minut 

dla każdej z dwóch grup wiekowych
„Michałkowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących

i Zawodowych, przy ulicy Witolda Budryka 2
Wtorki:

- 1830-1930 dzieci 7-9 lat
- 1930-2030 dzieci 10-12 lat.

„Bańgów” – Zespół Szkół nr 1,
przy ulicy karola Szymanowskiego 11

Środy:
- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,

- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.
„Tuwima” – Zespół Szkół integracyjnych,

przy ulicy Lipowa 3
Środy:

- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,
- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.

Grali wszyscy – wygrali wszyscy

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji 
TY  też  p łac i sz ! ! !
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Ahh... ten Mikołaj!
Okrągły rok dłuuugiego wyczekiwania i... wreszcie przybył ten, jakże bardzo, bardzo oczekiwany przez wszyst-

kie dzieci Gość. Święty Mikołaj obdzielił każdego, o nikim nie zapomniał. a tylko by spróbował! dzieci tak ła-
two by Go nie puściły, o nie. Nie uciekłby nawet z powrotem przez komin.

Będzie pamiętany, bo...
Spotkanie z Mikołajem, jakie zorga-

nizowano 5 grudnia w sali gimnastycz-
nej Gimnazjum nr 2 w Michałkowi-
cach na pewno zostanie na długo za-
pamiętane przez dzieci. One to mia-
ły okazję stanąć oko w oko z Mikoła-
jem a jeszcze do tego otrzymać po-
darki. Przez organizatorów też – ad-
ministrację i Radę Osiedla „Michałko-
wice” – dlatego, że było to najwięk-
sze pod względem frekwencji spotka-
nie z Mikołajem w jego kilkudziesięcio-
letniej historii a przez to organizacyjne 
wyzwanie. Na listach odnotowano bo-
wiem aż 115 nazwisk.

 Warto też, raczej jako ciekawost-
kę podać, że wcale to nie z Michałko-
wic, gdzie wydarzenie organizowano 
dzieciaków było najwięcej, a z innych 
osiedli: „Chemik”, „Węzłowiec”, „Tuwi-
ma”. Jak dodają organizatorzy – w im-
prezie mikołajkowej wzięły udział dzie-
ci z wszystkich siedmiu osiedli Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Wiele z nich po raz pierwszy w życiu.

Hej! Wio! - do zabawyy
Imprezę otworzyła Barbara Henel 

z Rady Osiedla „Michałkowice”. W imie-
niu organizatorów dziękowała opie-
kunom i dzieciakom za skorzystanie 
z możliwości wzięcia udziału w organi-
zowanym od lat w Michałkowicach spo-
tkaniu z Mikołajem. Nie omieszkała do-
dać parę słów o sponsorach, bez któ-
rych impreza nie mogłaby udać się tak, 
jak dotychczas – „z pompą” – się udaje.

Sygnał do wspólnej zabawy dała 
Królowa Śniegu. W mgnieniu oka grała 
muzyka a dzieci zaczęły kręcić się wo-
kół siebie. W rytm świątecznych melo-
dii, dobrze im znanym już z przedszko-
la, szkoły i domu. Uczestnicy śpiewa-
li, podnosili rączki, obracali się – pod-
patrując jak robi to prowadząca. Dla 
5-letniej karolinki z osiedla „Tuwima”, 
jak się później okazało, była to ulubio-
na część zabawy. Kto umiał ten śpie-
wał, kto nie – wsłuchiwał się i próbo-
wał tańczyć, wczuwając się w (przed)
świąteczny nastrój. Była też jeszcze 
„lokomotywa” z „dopiętymi” licznie wa-
gonikami.

Niejednego malucha kusiło, co jakiś 
czas skradać się w okolice góry cze-
kających na nich prezentów i poszu-
kać swojego, ale czujne oko sympa-
tycznych pań z Rady Osiedla w porę 

im to uniemożliwiało. No cóż – dzieci...
Gdy już wreszcie mocny dźwięk 

dzwonka oznajmił, że zbliża się ten, 
kogo wszystkie dzieci tak bardzo ocze-
kiwały, zapanowała wielka radość. 
W końcu, kiedy pojawił się w drzwiach, 
przemierzając kolejne metry sali, witał 
się, wyraźnie uszczęśliwiony.

Znamienity Gość nie szczędził niko-
mu uśmiechu i chętnie dzielił radość 
ze wszystkimi obecnymi. Jak sam 
przyznał, dawno takiego przywitania 
nie miał. - Przemierzywszy morze, tam 
gdzie Wisła kończy swój bieg, usłysza-
łem śpiewanie dzieci w „Michałkowi-
cach”. Czym prędzej więc przyspieszy-
liśmy i tak oto jestem – mówił.

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

Niemal od razu po tych słowach 
Mikołaj, z pomocą Królowej Śniegu 

i członków Rady Osiedla „Michałko-
wice”, przywoływał do siebie po ko-
lei każdego. Wszystkich uczestników 
ściskał i szczerze, od serca obdaro-
wywał. Z przyjemnością godził się na-
wet pozować do wspólnych zdjęć. Dla 
opiekunów także była to chwila wyjąt-
kowa, widząc swoje pociechy tak moc-
no podekscytowane. Emocji nie dało 
się ukryć. Widać było, jak część z dzie-
ciaków „kleiło” się do Mikołaja z uśmie-
chem, a część – wyraźnie stremowa-
nych, szczególnie tych całkiem maleń-
kich – chciało jednak mieć „to” już jak 
najszybciej z głowy i w spokoju, gdzieś 
z boku cieszyć się oczekiwanymi po-
darkami – niespodziankami.

Tuż po tym, jak najmłodsi otrzymali 
upragnione prezenty, niektórzy z nich 
powiedzieli nam: 

- Bardzo cieszę się na autko, jakie 
dostałem. Też fajnie, bo są słodycze. 
Pierwszy raz uczestniczyłem w spo-
tkaniu z Mikołajem i bardzo mi się po-
dobało – stwierdził 5,5 letni Bastian 
Lesik.

- Podobało mi się najbardziej jak Mi-
kołaj dawał prezenty. To był fajny mo-
ment. Dostałem gry, cukierki i płyn do 
mycia – opowiadał adaś Grądzki.

- Najfajniejszym momentem tej za-
bawy był ten, jak w ogóle Mikołaj przy-
szedł, były emocje. Zapamiętam też, 
że śpiewaliśmy piosenki. Niektóre 
z nich znałam, a niektóre nie – były 
nowiutkie. Od Mikołaja dostałam sło-
dycze. Wiem, że Mikołaj przyjdzie do 
mnie jeszcze raz. Chciałabym dostać 
strój Jaśminy (Jasmine – dop.) – na-
rzeczonej Aladyna na Bal Przebierań-
ców – mówiła 6-letnia Julia Wenc.

Wiele dzieciaków swoją zabawę ze 
„zdobyczami” zaczęło jeszcze w sa-
li gimnastycznej, a jakże. Było prze-
glądanie tego i owego. Potem pewnie 
ciąg dalszy nastąpił w domu...

Spotkanie siemianowickich dzieci 
z Mikołajem mogło się odbyć między 
innymi też dzięki sponsorom. Tym ra-
zem były to siemianowickie firmy: „Wi-
mar”, „Renbud”, Zakład Ogólnobudow-
lany Tomasz Janoszka, Zakład Kon-
troli i Pomiarów, „Arcon”, Zakład In-
stalacyjny Krzysztof Matuła, Instalator 
II, „Interhammer Gaz”, „Sewer-Tour”, 
„Sukces”, P.P.H. „Inpuls” oraz „Maxi-
-Tech” i F.H.U. „Jednoślad” z Chorzo-
wa. rg
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475

Grali wszyscy – wygrali wszyscy
W drugą niedzielę grudnia, w kompleksie Sportowym „Michał” w Michałkowicach już po raz trzeci zorganizowa-

no świąteczno-noworoczny turniej dla dzieci uczestniczących w treningach piłkarskich, zainicjowanych przez 
Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową przy współpracy ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej. Ciąg dalszy na str. 33


