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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 1700-2200; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2200;

piątek 1300-2200; sobota 1200-2200; niedziela 800-2200

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 1730 (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

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
JerZy KurZaWa, Maria LeCh*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
5. lutego 2018 r. od 1630 do 1730

Na SWÓJ DyŻur
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00
Z kolei 5. marca 2018 r. dyżurować będą  

 Zbigniew Jarosz, Wanda Stolarczyk 
*skład osobowy może ulec zmianie 

Dyżury strażników miejskich
Dyżury 

 strażników rejonowych 
w administracjach SSM:

Osiedle „Centrum”
- ul. Powstańców 54a – pierwszy 

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle im. Juliana Tuwima
- ul. W. Korfantego 9 – pierwszy po-

niedziałek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Michałkowice”
- ul. harcerska 7 – ostatnia środa mie-

siąca 1200 - 1300

Osiedle „Bańgów”
- ul. Wł. reymonta 20 – drugi czwar-

tek miesiąca 900 - 1000

Osiedle „Chemik”
- ul. ks. Jana Kapicy 15 – ostatni 

czwartek miesiąca 1100 - 1200

Osiedle „Młodych”
- aleja Młodych 15a – ostatnia środa 

miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Węzłowiec”
- W. Wróblewskiego 26-32 – ostatni 

piątek miesiąca 1000 - 1100
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Jubileusz: film, odznaki, gratulacje
18 grudnia, dokładnie 60 lat po tym, jak miało miejsce spotkanie założycielskie Górniczej Spółdzielni Miesz-

kaniowej przy KWK „Siemianowice” – jednej z tych, z których połączenia powstała Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa – w michałkowickim Parku Tradycji odbyło się uroczyste posiedzenie rady Nadzorczej, bę-
dące głównym punktem obchodów jubileuszowych, najważniejszym, lecz nie jedynym...

Klimat jubileuszu – grubo
wcześniej, dla mieszkańców

Obchody jubileuszowe, tak naprawdę 
na dobre zaczęły się kilka mie-
sięcy wcześniej. Pojawiło się 
oficjalne okolicznościowe logo 
60-lecia Spółdzielni. Głównie 
latem odbyło się szereg im-
prez plenerowych dla miesz-
kańców zasobów Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, których organizacją 
zajmowały się administracje 
i Rady Osiedli przy współpra-
cy z Domem Kultury „Chemik”. 
Na każdym z osiedli SSM zor-
ganizowano przynajmniej jed-
ną imprezę, gdzie najwięcej 
atrakcji zawsze przygotowy-
wano z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach. Największym zaintere-
sowaniem cieszyły się zawody sporto-

we, konkurs plastyczny, dziecięcy „Mam 
Talent” na Rynku Bytkowskim, ale też 
dla starszych lokatorów – orkiestrowe, 
lekką nutą poprowadzone, koncerty ple-
nerowe na skwerku wypoczynkowym 
przy ulicy W. Korfantego w osiedlu „Tu-
wima”. Ostatnią imprezą kulturalną, jaka 
wpisała się w te jubileuszowe obchody 
było grudniowe „Spotkanie z Mikołajem” 
w Michałkowicach. 

Na łamach „Mojej Spółdzielni” uka-
zywało się kilka okolicznościowych pu-
blikacji, w których odkurzyliśmy trochę, 

być może zapomnianych faktów, się-
gając do korzeni naszych aktualnych 

miejsc zamieszkania. Przez najbliż-
szych kilka miesięcy nadal takie arty-
kuły na stronach „MS” będą się poja-
wiały, bo jest o czym pisać, co wspo-
minać i... o czym pamiętać.

Dla pracowników, działaczy 
społecznych, współpracowników
60 lat to rzeczywiście kawał historii. 

Przez te lata w Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej pracowało i pra-
cuje nadal wiele osób, które na swoim 
odcinku pracy dołożyły swoją mniejszą 
albo większą cegiełkę do tego, jak dzi-
siaj wygląda i funkcjonuje nasza Spół-
dzielnia, tak z zewnątrz, jak i od we-
wnątrz. Nic samo się nie zrobiło, nic 
samo się nie załatwiło...

Nie da się osiągać dobrych wyników 
gospodarczych, systematycznie utrzy-

mywać lub podnosić poziom zadowo-
lenia mieszkańców/spółdzielców bez 
uczciwej i rzetelnej współpracy z Urzę-

dem Miasta, z innymi instytu-
cjami, firmami zewnętrznymi 
– wykonawcami usług.

Nieocenioną pomocą od 
wielu, wielu lat służą Ra-
dy Osiedlowe. Gremia zło-
żone ze społeczników nie-
raz wsparły swoją pomocą 
Zarząd SSM. Nie jeden po-
mysł na inwestycje, tudzież 
rozwiązanie jakiegoś skom-
plikowanego problemu wy-
szedł właśnie podczas dys-
kusji w Radach Osiedla.

Dlatego jak zwykle bywa to 
podczas okrągłych rocznic, 
doceniane są osoby i insty-

tucje, które przyczyniły się do tego, co 
widzimy dzisiaj. Temu między innymi 

służyły trzy grudniowe okolicznościo-
we imprezy. Jak również temu, by zno-
wu, albo spotkać się po latach, albo le-
piej się poznać, czy mile spędzić czas 
w sympatycznym gronie...

Trzy odsłony
Ze względów organizacyjnych ob-

chody jubileuszowe, zamiast jednej 
dużej imprezy, podzielono na trzy 
mniejsze wydarzenia. Wszystkie po-
prowadzone według podobnego sche-
matu: część oficjalna, część rozrywko-
wa. Miały też kilka wspólnych mianow-
ników: okolicznościowy film, przedsta-
wiający SSM w pigułce, zarówno pod 
kątem historycznym, jak i aktualnej 
działalności (do obejrzenia na stronie 
internetowej spółdzielni), a także wrę-
czenie odznaczeń oraz rozrywka. 

Wiesław Jaźwiec Zbigniew Lekston rafał Piech
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i. W DK „Chemik” – dla byłych 
i aktualnych pracowników SSM

Pierwszą z trzech odsłon (14 grud-
nia br.) zadedykowano byłym i aktual-
nym pracownikom Spółdzielni, a tych 
przybyło ponad 70. Spotkanie prowa-
dził Zbigniew Krupski – kierownik 

DK „Chemik”. Po wprowadzeniu sztan-
daru SSM i wysłuchaniu hymnu spół-
dzielczości, głos zabrali kolejno Wie-
sław Jaźwiec – przewodniczący Rady 

Nadzorczej, ciepło wypowiadając się 
o byłych pracownikach, a później Zbi-
gniew Lekston – prezes SSM, które-
go wypowiedź była dużym skrótem kil-
kudziesięcioletniej, podzielonej na kil-
ka etapów historii.

Przypomniał on między innymi jak 
rodziła się Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. Zwracał uwagę m.in. 
na fakt, że po 1989 roku miało miejsce 
urynkowienie mieszkań, jak i całej go-
spodarki mieszkaniowej. Spółdzielnia 
wówczas przekształciła się niejako ze 
spółdzielni inwestycyjnej w eksploata-
cyjną – mówił i dodał: - Budowaliśmy 
jeszcze potem, ale już na zasadzie ra-
czej dokładania budynków do goto-
wych osiedli. Przyszedł etap unowo-
cześniania zasobów w nowe elemen-
ty, między innymi podzielniki kosztów 
centralnego ogrzewania, wodomierze 
itd. Opracowaliśmy też kilka planów 

modernizacji, np. termomodernizacji 
budynków. Chodziło w tym wszystkim 
o to, by koszty ponoszone przez spół-
dzielców były systematycznie pomniej-
szane. To się udało. Spółdzielnia zo-
stała wielokrotnie nagradzana, a jej 
ocena na zewnątrz jest dobra. O tym 
wszystkim możemy mówić z podnie-
sioną głową – powiedział prezes Za-
rządu SSM stwierdzając na końcu, że 
każdy na swoim odcinku pracy doło-
żył swój wkład w dzisiejszą spółdziel-
nię i w to jak jest odbierana.

Zaproszony na spotkanie adam Ba-
jerowski – przewodniczący Okrę-
gu Śląskiego Związku Zawodowe-
go „Budowlani” zacytował okoliczno-
ściowy list: - Z okazji jubileuszu pro-
szę przyjąć najserdeczniejsze życze-
nia. Pragnę pogratulować Panu Pre-
zesowi oraz wszystkim pracownikom 
spółdzielni konsekwencji w tworzeniu 
przyjaznych dla mieszkańców warun-
ków bytowych. Podnosząc komfort ży-
cia lokatorów nie zapominacie tak-
że o estetyce otoczenia budynków, co 
pozytywnie wpływa na poprawę wize-
runku Waszego miasta. Życzę Pań-
stwu wytrwałości, społecznie ważnej 
pracy i zasłużonego poczucia satys-
fakcji – mówił zwracając się do przy-
byłych. Adam Bajerowski dodał do 
tych sympatycznych słów jednak łyż-
kę dziegciu. Przedstawił swoje obawy, 
co do przyszłości spółdzielni miesz-
kaniowych i kierunku, w którym zmia-
ny w prawie spółdzielczym pójdą: Za-
miast ku lepszemu, idą ku gorszemu, 
między innymi w kwestii członkostwa 
w spółdzielniach – stwierdził. Życzył 
jednak na końcu wszystkiego dobrego.

Po okolicznościowych wypowie-
dziach puszczono film – SSM w piguł-
ce, po którym zostali wyczytywani by-
li i aktualni pracownicy SSM do ode-
brania nadanym im decyzją Kapituły 
ZZ „Budowlani” lub Rady Nadzorczej 
Spółdzielni odznaczeń.

Po wszystkim wypowiedziała się 
jeszcze Jolanta Sobek – zastępca 
prezesa ds. członkowsko-mieszkanio-
wych, która stwierdziła, że takie mo-
menty jak przyznanie i odebranie od-
znaczenia są sporą zachętą, takim 

bodźcem do dalszej wytężonej pra-
cy na rzecz coraz bardziej wymagają-
cych mieszkańców. Sprawiają równo-
cześnie, że odczuwa się satysfakcję 
z dobrze wykonanej pracy.

Pierwszą z trzech części oficjalnych 
obchodów jubileuszu SSM zwieńczył 

wspólny toast, tort i biesiada muzycz-
no-kabaretowa ingi Papkali. Kto był 
ciekawy, mógł zerknąć za siebie na 
okolicznościową wystawę prezentują-

cą archiwalne fotografie, na których 
uwieczniono SSM od lat 60./70. do 
nam współczesnych.

ii. W Parku Tradycji – kulminacja
18 grudnia uroczyste posiedzenie 

Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej z udziałem 
zaproszonych gości było centralnym 
punktem jubileuszu 60-lecia.

Wśród przybyłych można było do-
strzec między innymi:
- Jerzego Polaczka – posła na Sejm 

RP,
- andrzeja Gościniaka – radnego 

Sejmiku Województwa Śląskiego, 
przedstawiciela Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego, Nicole Polak-
-rajczyk – Dyrektor Biura Senator-
skiego Leszka Piechoty, Zbignie-
wa Olejniczaka – członka Zarzą-
du Stowarzyszenia Przyjaciół Do-

ciąg dalszy na str. 6

Joanna Koch-Kubas

adam Cebula

andrzej Gościniak

Maria Niedzielska
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ciąg dalszy ze str. 5
mów Spółdzielczych, Joannę Koch-
-Kubas – Prezes Zarządu Regio-
nalnego Związku Rewizyjnego Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Kato-
wicach, Zbigniewa Janowskiego 
– Przewodniczącego Związku Za-
wodowego „Budowlani”, Prezyden-
ta Miasta rafała Piecha wraz z za-
stępcami agnieszką Gładysz i an-
ną Zasadą-Chorab, adama Cebu-
lę – przewodniczącego Rady Mia-
sta, byłych prezydentów Siemiano-
wic Śląskich: Piotra Madeję, Wło-
dzimierza Kulisza, henryka Mroz-
ka, obecnych radnych Siemianowic 
Śląskich, komendantów siemiano-
wickich służb mundurowych, a tak-
że przedstawicieli zaprzyjaźnionych 
spółdzielni mieszkaniowych: Grze-
gorza Gowarzewskiego – Preze-
sa Zarządu Chorzowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, Krystynę Piasec-
ką – Prezesa Zarządu Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, Karo-
la Woźniczkę – Prezesa Zarządu 
Świętochłowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i Grażynę Solorz – Preze-
sa Zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Michał”, a także zasłużonych 
pracowników SSM, przedstawicie-
li firm i instytucji współpracujących.

Otwarcia uroczystego
posiedzenia Rady Nadzorczej SSM, 

po wprowadzeniu sztandaru Spółdziel-
ni i wysłuchaniu hymnu spółdzielczo-
ści, dokonał Wiesław Jaźwiec – prze-
wodniczący. Następnie prowadzący 
adam Wajda zaprosił do obejrzenia 
filmu, w którym uchwycono zarówno 
historię, jak i bieżącą działalność oraz 
wygląd współczesnych siemianowic-
kich osiedli spółdzielczych.

Dalej andrzej Gościniak odczytał 
list, jaki na ręce Rady Nadzorczej i Za-
rządu SSM skierował Wojciech Sa-
ługa – Marszałek Województwa Ślą-
skiego: - (...) Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa może być dum-
na ze swojej historii. Wiele lat działań 
na rzecz tworzenia zasobów mieszka-
niowych dla mieszkańców Siemiano-

wic Śląskich oraz dbałość o utrzyma-
nie należytych warunków bytowych 
spółdzielców świadczy o wysokiej ja-
kości Państwa pracy i ciągłym zapo-

trzebowaniu na podtrzymywanie pięk-
nej idei spółdzielczości. Z okazji jubile-
uszu, władzom spółdzielni oraz miesz-
kańcom życzę wielu sukcesów na ni-
wie zawodowej, jak i osobistej oraz sa-
tysfakcji z budowania wielkiej rodziny 
spółdzielczej. Niech uroczyste obcho-
dy przysłużą się tworzeniu wspólnych 
dzieł, a kolejny rok i lata trwania przy-
niosą wiele pozytywnej energii dla dal-
szego rozwoju spółdzielczości.

Radny Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, siemianowiczanin dodał też kil-

ka zdań od siebie. - Tak jak prezentuje 
się w filmie Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, tak faktycznie wy-
gląda połowa naszego miasta. Chcieli-
byśmy, żeby i zasoby komunalne, jak-
kolwiek znacznie starsze, także w ten 
sposób się prezentowały. Mieszkam 
w osiedlu „Chemik” blisko 40 lat. Pa-
miętam jak było, gdy się tam wprowa-
dzałem. A dzisiaj po prostu dobrze się 
mieszka. Nie chcę uprawiać „propa-
gandy sukcesu”, choć nieraz przedsta-
wiałem krytyczne uwagi na ręce pana 
prezesa, to jednak jubileusz jest dobrą 
okazją, by w imieniu własnym, swojej 
rodziny, a także Stowarzyszenia Przy-
jaciół Bytkowa, które wspólnie tworzy-
liśmy, złożyć serdeczne podziękowa-
nia za to, jak Spółdzielnia dziś wygląda 
i jak dobrze się w niej mieszka.

Na uroczystość przybyła Joan-
na Koch-Kubas – Prezes Zarządu 
Regionalnego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Ka-
towicach, reprezentując równocześnie 
prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej. 
Odczytała list Jerzego Jankowskie-
go – przewodniczącego Zgromadze-
nia Ogólnego Krajowej Rady Spół-
dzielczej: - (...) W imieniu Krajowej 
Rady Spółdzielczej pragnę przekazać 
wyrazy uznania i serdeczne gratulacje 
z okazji 60-lecia powstania SSM. Ten 
piękny jubileusz jest świętem zarów-
no śląskiego środowiska spółdzielcze-
go, jak i całej społeczności miasta, któ-
rego oblicze architektoniczne zostało 
w dużej mierze ukształtowane przez 
spółdzielnię w ciągu 60 lat jej istnienia. 
W tym czasie zapewniliście dach nad 
głową prawie 30 tys. ludzi, zamieszka-
łych w ponad 12 tys. lokali. Niemal, co 
drugi obywatel miasta mieszka w za-
sobach tej spółdzielni. Te dane robią 
wrażenie. Jednocześnie stworzyliście 
tym ludziom możliwość szerokiego do-
stępu do kultury, sportu i oświaty, po-
przez bogatą ofertę programową (...). 
Zbudowaliście nie tylko domy, osiedla, 
ale wielofunkcyjne środowisko, gdzie 
bezpiecznie się mieszka, wypoczy-
wa i realizuje życiowe pasje. Spraw-
ne zarządzanie zasobami mieszkanio-
wymi, rzetelna i wyczerpująca informa-
cja przekazywana za pośrednictwem 
gazety spółdzielczej oraz strony inter-
netowej, czyli komunikacja z miesz-
kańcami, zapewnia transparentność 
działania, a to powoduje, że spółdziel-
nia cieszy się uznaniem i dobrą opinią 

Jubileusz: film, odznaki, gratulacje

ciąg dalszy na str. 9

Zasłużony dla Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej
- Dominik Bejm
- Adam Cebula 
- Andrzej Chyliński
- Stanisław Cichoń
- Bożena Chwiłkowska 
- Katarzyna Dębska 
- Bożena Dubiel 
- Barbara Florek
- Ilza Głogowska 
- Barbara Henel
- Józef Jagieła 
- Andrzej Jagiełło 
- Agata Jasińska 
- Jerzy Kaczyca
- Ryszard Kowalski
- Anna Kujtkowska
- Grażyna Kusber
- Zbigniew Krawczyk
- Grażyna Krulikowska
- Danuta Kwiatkowska
- Katarzyna Madejczyk
- Barbara Merta
- Ryszard Osyra
- Rafał Piech 
- Aleksandra Pradelok-Chlebek
- Tadeusz Prejs
- Beata Raport
- Piotr Raport
- Bożena Redlicka
- Marek Redlicki 
- Zbigniew Rogoż
- Józefa Rudeńska 
- Zdzisława Skrzypiec-Kijo
- Renata Soduś
- Karol Szelest
- Andrzej Waldera
- Leszek Wielogórski
- Elżbieta Wojtynek
- Bolesław Zabawa
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14 grudnia ub.r. – DK „Chemik” – spotkanie z byłymi i obecnymi pracownikami
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18 grudnia ub.r. – Uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej SSM, Park Tradycji 

ZŁOTy MeDaL ZaSŁuŻONy 
DLa SieMiaNOWiCKieJ 

SPÓŁDZieLNi 
MieSZKaNiOWeJ
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w środowisku. Gratulując jubileuszu, 
proszę przyjąć najserdeczniejsze ży-
czenia dalszego wspólnego działania, 
wytrwałości i determinacji w pokony-
waniu trudności w podejmowaniu no-
wych wyzwań oraz satysfakcji z pracy 
dla wspólnego dobra.

Po tej części przystąpiono do aktu 
dekoracji „Honorową Odznaką za Za-
sługi dla Województwa Śląskiego”. Te 
przyznano na wniosek Zarządu Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej oraz Stowarzyszenia Przyjaciół 
Bytkowa. Wręczali je wspólnie Zbi-
gniew Lekston oraz andrzej Gości-
niak, a wśród dekorowanych znaleźli 
się: halina Napora, Zbigniew Krup-
ski, Marian Odczyk, ryszard Serę-
ga (złota odznaka) oraz aleksandra 
Pradelok-Chlebek (srebrna odznaka). 
Wymienione osoby zostały wyróżnio-
ne za „działalność społeczno-oświa-
tową realizowaną na rzecz mieszkań-
ców Siemianowic Śląskich, podtrzy-
mywanie śląskiej tradycji, organizowa-
nie imprez kulturalnych, oświatowych 
i sportowych.

Lokomotywa
wielu zmian w mieście

Kolejnym punktem uroczystości by-
ło wystąpienie adama Cebuli – prze-
wodniczącego Rady Miasta i... nie-
spodzianka od Miasta. Organizatorzy 
imprezy spodziewali się że będzie 
okolicznościowa mowa, ale fakt że 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa zostanie uhonorowana dyplo-
mem „Zasłużony dla Siemianowic Ślą-
skich” utrzymywany był w tajemnicy do 
samego końca, bowiem uchwałę (nr 
519/2017 z 18. 12. 2017) o jego przy-
znaniu Rada Miasta uchwaliła raptem 
kilka godzin wcześniej. - Zastanawiali-

śmy się wspólnie z Prezydentem Mia-
sta, jak podziękować Spółdzielni za 60 
lat działalności. Uświadomiliśmy so-
bie, że co drugi mieszkaniec Siemia-
nowic Śląskich mieszka w jej zaso-
bach. Zerknęliśmy w działalność kul-
turalną-sportową SSM i zobaczyliśmy, 
że jest ona „lokomotywą” wielu zmian 
w mieście. Okazało się, że ta instytu-
cja nie tylko daje możliwość ludziom 
mieszkać, ale także promuje sport, 
buduje zaplecze sportowo-rekreacyj-
ne, skwery wypoczynkowe. To wszyst-
ko powoduje, że trudno było nam wy-
myślić coś, co by podkreśliło charakter 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Doszliśmy do tego, że jedyną 
metodą na podsumowanie tej wspa-
niałej wieloletniej działalności będzie 
dyplom „Zasłużony dla Siemianowic 
Śląskich” – mówił przewodniczący RM 
i podkreślał doniośle: - Po raz pierw-
szy w historii zdarzyło się, że dyplom 
ten otrzymuje nie osoba a instytucja – 
reasumował.

To nie było ostatnie wyróżnienie, ja-
kie tego popołudnia skierowano na rę-
ce Przewodniczącego Rady Nadzor-
czej i Prezesa Zarządu SSM. Decyzją 
Krajowej Rady Spółdzielczej przyzna-
no jej wyróżnienie: „Złoty Laur Spół-
dzielczości”, które wręczyli Joanna 
Koch-Kubas oraz Zbigniew Olejni-
czak. Laur przyznawany jest za „roz-
wijanie kultury, oświaty, sportu, prowa-
dzenie placówek kulturalnych, wycho-
wawczych i obiektów sportowych”. 

Decyzją Krajowej Rady Spółdziel-
czej przyznano również dwa inne wy-
różnienia: „Prymus Spółdzielczości” 
Krystynie Śliwiok – Głównej Księgo-
wej SSM. za: „osiąganie wymiernych 
sukcesów na swoim stanowisku pra-
cy i solidne wywiązywanie się z obo-
wiązków; systematyczne podnosze-
nie swojej wiedzy oraz doskonalenie 
umiejętności zawodowych”. 

Zbigniewa Lekstona – Prezesa Za-
rządu SSM uhonorowano wyróżnie-
niem „Lider Spółdzielczości Polskiej”, 
które przyznawane jest „politykom, 
parlamentarzystom, działaczom pań-

stwowym, samorządowym, społecz-
nym i gospodarczym oraz spółdziel-
com szczególnie zasłużonym dla roz-
woju ruchu spółdzielczego”. Później 
odebrał on również nagrodę „Spół-

dzielcza Osobowość”, przyznaną 
przez Zarząd Stowarzyszenia Przy-
jaciół „Domy Spółdzielcze”. Wręcza-
li ją Maria Niedzielska oraz Zbigniew 
Olejniczak. Nagroda ta przyznana zo-
stała za „wybitne osiągnięcia, cało-
kształt działalności na terenie woje-
wództwa śląskiego osobie, która wy-
warła wpływ na kształt spółdzielczości 
regionalnej”.

Kolejne odznaczenia wręczano jed-
no za drugim, wywołując wyróżnionych 
na estradę z imienia i nazwiska.

Przedstawiciele KRS wręczyli także 
odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu 
Spółdzielczego” 12 osobom – dzia-
łaczom SSM funkcjonujących w Ra-
dach Osiedlowych lub Radzie Nadzor-
czej. Na estradzie stanęli wówczas: 
Barbara henel, Jan Dudek, Tade-
usz Dudek, Maria Jurczyk, Zbigniew 
rogoż, Klaudiusz Kowolik, andrzej 
Chyliński, Zdzisława Skrzypiec-Ki-
jo, Danuta Kwiatkowska, renata So-
duś, Mieczysław hojda, Zbigniew 
Popek. Odznaka przyznawana jest 
osobom, które „aktywnie pracują w or-
ganach samorządu organizacji spół-
dzielczej przez okres nie krótszy niż 
12 lat i wzorowo wykonują swoje obo-
wiązki, wyróżniają się wysokim pozio-
mem moralnym oraz wykazują się ini-
cjatywami i troską o rozwój organizacji 
spółdzielczej”. 

ciąg dalszy ze str. 6

Jubileusz: film, odznaki, gratulacje

ciąg dalszy na str. 10

Po tej części przystąpiono do aktu 

Zasłużony dla rozwoju 
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej
Złoty medal:

- Leon Drabczyk
- Zbigniew Durczok
- Antoni Gzyl (pośmiertnie)
- Wiesław Jaźwiec
- Andrzej Kłos
- Stanisław Kowarczyk
- Zbigniew Lekston
- Henryk Nowak (pośmiertnie)
- Regionalny Związek Rewizyjny 

Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach

Zasłużony dla rozwoju 
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej
Srebrny medal:

- Maria Biela
- Lucjan Błachno
- Barbara Ćwieląg 
- Jan Dudek
- Wiesław Gola
- Andrzej Gościniak
- Marek Greiner
- Zbigniew Jarosz
- Urszula Król
- Zbigniew Krupski
- „Moja Spółdzielnia”
- Marian Odczyk
- Jolanta Sobek
- Ilona Strzelczyk
- Teresa Woźniak 
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- Na wniosek Związku Zawodowe-
go „Budowlani” decyzją Kapituły nr 
KW/12/2017 z dnia 18 październi-
ka 2017 roku za szczególne zasłu-
gi w gospodarce komunalnej wyróż-
nieni zostali: halina Napora, Lu-
cjan Błachno, Marian Malaka (zło-
ta odznaka), Dorota Łącka (srebrna 
odznaka), Marek Grzyb i Wojciech 
Chlebek (brązowa odznaka). Od-
znaczenia otrzymali długoletni pra-
cownicy Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej związani z tech-
nicznym utrzymaniem nieruchomo-
ści, zajmujący kierownicze stanowi-
ska. Uwzględniono – jak można było 
usłyszeć w uzasadnieniu – takie kry-
teria: wyniki pracy w tym zaangażo-
wanie w działalność społeczno-za-
wodową, zachowanie bezpieczeń-
stwa na stanowisku pracy, działanie 
służące rozwojowi firmy i podnosze-
nie jej prestiżu środowiskowego.

- Na wniosek Związku Zawodowe-
go „Budowlani” decyzją Kapituły nr 
KW/12/2017 z dnia 18 października 
2017 za szczególne zasługi dla bu-
downictwa wyróżnieni zostali: Maria 
Biela (złota odznaka „Zasłużony dla 
Budownictwa III-go stopnia), Danu-
ta Morawiec i Piotr iwaniak (srebr-
na odznaka „Zasłużony dla Budow-
nictwa”). Odznaka przyznawana jest 
„pracownikom podmiotów gospodar-
czych obejmujących wszystkie fa-
zy budowlanego procesu inwesty-
cyjnego, produkcji materia-
łów i wyrobów dla budow-
nictwa, a także wyróżnia-
jący się działalnością na 
rzecz utrzymania zasobów 
mieszkaniowych i infra-
struktury technicznej”.

- Na wniosek Zarządu SSM 
uchwałą Rady Nadzorczej 
nr 51/2017 z 4. 12. 2017 
roku przyznano wyróżnie-
nia – medale: „Zasłużony 
dla rozwoju Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej (patrz wykaz zbiorczy – dop.), 
w tym Redakcji miesięcznika „Moja 
Spółdzielnia”.

- Na wniosek Zarządu SSM uchwałą 
Rady Nadzorczej nr 50/2017 z 4. 12. 
2017 roku przyznano wyróżnienia – 
odznaki: „Zasłużony dla Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” 
(patrz wykaz zbiorczy – dop.).

- Decyzją Zarządu nr 22/2017 z 16. 11. 

2017 w uznaniu zasług dla rozwoju 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej nagrodzone okolicznościo-
wymi statuetkami zostały firmy i in-

stytucje: Bank PKO BP S.A, Przed-
siębiorstwo Ogólnobudowlane – Ste-
fan Nowak, Bipro Ecosystem Sp. 
z.o.o., Danfoss Sp. z o.o., MPGKiM 
Sp. z o.o., Z.U.H. Wimar - Ryszard 
Sklorz, Tauron Ciepło Sp. z o.o., 

Uniqua TU S.A, Regionalny Zwią-
zek Rewizyjny Spółdzielni Mieszka-
niowej w Katowicach, Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie – Prezydent 
Miasta. Statuetki przyznane zostały 
„firmom i instytucjom, które od wie-
lu lat aktywnie i owocnie współpra-
cują z Siemianowicką Spółdzielnią 
Mieszkaniową i w szczególny spo-
sób przyczyniają się do wspiera-

nia oraz kształtowania jej wizerun-
ku w lokalnym środowisku oraz na 
przestrzeni ostatnich kilkudziesięcio-
leci lat w wydatny sposób przyczyni-
ły się do rozwoju SSM”.
Prezydent Miasta rafał Piech po 

odebraniu statuetki wypowiedział się 
do zebranych gości. Nawiązał do przy-
znanego dyplomu dla SSM „Zasłużo-
ny dla Siemianowic Śląskich” i pod-
kreślił zdecydowanie wagę tego, iż to 
właśnie Spółdzielnia jako pierwsza in-
stytucja w mieście została nim uho-
norowana. Prezydent Miasta pokusił 
się też na chwilę refleksji, cofając się 
pamięcią do swoich lat dziecięcych: - 
W 1989 roku miałem 9 lat i jako mło-
da osoba, która mieszkała w zasobach 
Waszej Spółdzielni przy ulicy Ryszar-
da Gansińca mogła dostrzegać pew-
ne zmiany, jakie zachodziły, już wte-
dy przeze mnie doceniane. Oczywi-
ście były nowe chodniki i inne rze-
czy, ale to co zapadło w mojej pamię-
ci, to jedyny i wyjątkowy plac zabaw, 
który w tamtych czasach powstał. Był 
on wtedy chyba jednym z najlepszych 
w Siemianowicach. Pamiętam, kiedy 
przyjeżdżali moi kuzyni z innych miast, 
byli zachwyceni tym miejscem. Muszę 
powiedzieć, że nie spodziewałem się 
wtedy, że po 30 latach będę stał tu-
taj, gratulował i dziękował Spółdzielni. 
Dzisiaj również mieszkam w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w innym osiedlu i w dalszym 
ciągu dostrzegam te pozytywne zmia-

ny, jakie Spółdzielnia wpro-
wadza. To wszystko dzięki 
Panu Prezesowi, jak i całemu 
jego zespołowi – mówił prezy-
dent i kontynuował: - Dzięku-
ję Wam za to, że wykonujecie 
dla miasta kawał dobrej ro-
boty. Pamiętam jak krótko po 
tym, gdy zostałem prezyden-
tem miasta prezes Lekston 
o współpracy Urzędu Miasta 
i SSM powiedział mi: „Rafał, 
pamiętaj, ty tego nie robisz 
dla Spółdzielni, my to robi-

my wspólnie dla mieszkańców Siemia-
nowic Śląskich”. Dzisiaj mam wraże-
nie, że rozumiemy się bez słów, że ta 
współpraca jest wyjątkowa. Nie spo-
dziewałem się, że tak wspaniale moż-
na ze spółdzielnią współdziałać. Ty-
le rzeczy zrobiono w tak krótkim cza-
sie: skwery, siłownie, parkingi. Cieszę 
się, że mieszkańcy mogą z tego korzy-

ciąg dalszy ze str. 9

Jubileusz: film, odznaki, gratulacje

Zasłużony dla rozwoju 
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej
Brązowy medal:

- Joanna Baranowicz-Pluskwik
- Jan Basek
- Edyta Bratek
- Dariusz Bochenek
- Piotr Dębski
- Małgorzata Folta
- Barbara Henel
- Mieczysław Hojda
- Elżbieta Hołowczak
- Karol Hupka
- Zdzisław Jankiewicz
- Jerzy Kurzawa
- Ewa Luty 
- Leon Pichen
- Zbigniew Popek
- Renata Rados
- Paweł Ritau
- Bogdan Seweryn
- Iwona Sprot
- Piotr Szostok
- Krystyna Śliwiok

ciąg dalszy na str. 13
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18 grudnia ub.r. – Uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej SSM, Park Tradycji 
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18 grudnia ub.r. – Uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej SSM, Park Tradycji 

Byli Prezydenci Siemianowic Śl. – od prawej: Piotr 
Madeja, Włodzimierz Kulisz, henryk Mrozek

Współpracujący z SSM Prezesi – od prawej: Grzegorz 
Gowarzewski – ChSM, Krystyna Piasecka – KSM, 

Karol Woźniczka – ŚSM
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stać – wyznał szczerze Rafał Piech. 
Gdy skończył, wręczył na ręce Preze-
sa Zarządu SSM list gratulacyjny dla 
wszystkich pracowników.

Dla mieszkańców, spółdzielców
Zbigniew Lekston na zakończenie 

części oficjalnej podziękował wszystkim 
za przybycie, za wyróżnienia, jakie przy-
znano SSM, jak i jemu samemu oraz po-
moc w zorganizowaniu obchodów jubile-
uszowych. Podsumowując krótko dotych-
czasową historię, działalność Spółdzielni 
uznał, iż można mówić o tym „z podnie-
sioną głową”. Mówił, iż wszystkie ciepłe 
słowa, jakie padły podczas obchodów, 
są adresowane nie tyle dla całej załogi 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, lecz dla całej rzeszy jej społecznych 
działaczy a przede wszystkim dla miesz-
kańców, spółdzielców, gdyż to oni tworzą 
SSM i są siłą Spółdzielni. 

Dodajmy jeszcze, że oprócz wyróż-
nień, jakimi uhonorowano Spółdzielnię 
w jej 60-lecie zaproszeni goście prze-
kazali kilkadziesiąt okolicznościowych 
adresów, które wsparto upominkami – 
część z nich prezentujemy na łamach, 
a pozostałe przedstawimy w kolejnym 
wydaniu „MS”.

Część oficjalną zakończyło wypro-
wadzenie sztandaru Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Drugą część wieczoru swym wystę-
pem umilili andrzej i Maja Sikorow-
scy z zespołem.

iii. „renoma” – w grze
działacze społeczni

Ostatnim wydarzeniem obchodów ju-
bileuszowych 60-lecia Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej było przed-

świąteczne spotkanie wszystkich Rad 
Osiedli w spółdzielczej kręgielni „Re-
noma” (20 grudnia). Tam było najmniej 
oficjalnie, a wieczór zdominowała ry-
walizacja w kręgle. 

Niemniej zanim do gry na dobre przy-
stąpiono, Wiesław Jaźwiec – prze-
wodniczący Rady Nadzorczej oraz 
Zbigniew Lekston – prezes Zarzą-
du SSM wręczyli uchwalone decyzją 
Rady Nadzorczej medale „Zasłużo-
ny dla rozwoju Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej” oraz odznaki 
„Zasłużony dla Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej” (patrz materiał 
zbiorczy – dop.), dziękując równocze-
śnie za wieloletnią społeczną pracę na 
rzecz współmieszkańców. Uhonorowa-
nych zostało kilkudziesięciu działaczy.

Jubileusz i do przodu
2017 był dla Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej rokiem wyjątko-
wym, zwieńczonym grudniowymi im-
prezami okolicznościowymi. Trzeba 
jednak po tym wszystkim wziąć głębo-
ki oddech i przejść do porządku dzien-
nego. Choć podczas obchodów wypo-
wiedziano wiele życzliwych słów pod 
adresem Spółdzielni, doceniono ją za 
skuteczne działania, to nie można, nie 
da się tak po prostu spocząć na lau-
rach. Wyzwań bowiem, przed którymi 
stoi – w obliczu coraz bardziej starzeją-
cych się zasobów spółdzielczych – jest 
wciąż dużo i we wszystkich osiedlach. 
Nie wiemy też, w jakim kierunku pójdą 
przyszłe zmiany w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Oby podczas 
następnej okrągłej rocznicy było rów-
nie przyjemnie, doniośle jak było teraz.

Rafał Grzywocz, pes

ciąg dalszy ze str. 10

Jubileusz: film, odznaki, gratulacje

Stanisław Kowarczyk – pierwszy prezes Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej: - W latach powojen-
nych zaistniał problem dostarczenia mieszkań dla społe-
czeństwa. Zrodził się pomysł, aby zajęły się tym spółdziel-

nie mieszkaniowe, które powstawały przy dużych zakła-
dach pracy. I tak też w Siemianowicach Śląskich powstały 
spółdzielnie przy kopalniach „Siemianowice” i „Michał”, „Hu-

ciąg dalszy na str. 14

SSM zlecała budowę całych osiedli mieszkaniowych

Przemyślenia o SSM
Jubileusz 60-lecia Spółdzielni to też czas rozważań nad tym co było, jest i będzie. O swoje przemyślenia popro-

siliśmy kilka osób, które z SSM związane są lata i w mniejszym lub większym stopniu oraz różnym okresie, 
miały wpływ na jej dzisiejszy wygląd.

Na wniosek 
Związku 

Zawodowego „Budowlani” 
przyznano srebrne Odznaki 
„Zasłużony dla Gospodarki 

Komunalnej”.
Otrzymali je:

- Jan Basek
- Grażyna Kozłowska-Konieczny
- Grażyna Krulikowska
- Renata Rados
- Ilona Strzelczyk
- Piotr Szostok
- Elżbieta Zięba
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Rozbudowa miasta, w tym częściowo zasobów SSM 
prowadzona była między innymi w oparciu o opracowane 
jeszcze przed II wojną światową plany zagospodarowania 
przestrzennego.

rozwiązania zagadek logicznych: 
Jabłoń

Na drzewie wisiały dwa jabłka. Powiał wiatr i jedno jabłko 
spadło. Wówczas na drzewie nie było jabłek, tylko jedno 

jabłko. Pod drzewem też nie nie było jabłek, tylko jedno 
jabłko.

Prezydencka strzelba
Nie mógł dostać karabinu z wygrawerowanym napisem, 

odwołującym się do I Wojny Światowej, gdyż wtedy była ona 
nazywana „Wielką Wojną”, a dopiero po II Wojnie Światowej 
nazwano ją I Wojną Światową. Przed wybuchem drugiej nikt 
nie nazywał jej pierwszą.

cie Jedność” oraz przy Zakładach Azotowych w Chorzowie, 
skąd my się wywodzimy, z połączenia których powstała 
SSM. Pomoc zakładów pracy lokatorom odbywała się w po-
staci pożyczek 10% kosztów mieszkania, a sam członek 
wpłacał 5% wartości mieszkania, natomiast pozostałe 85% 
udzielało państwo, które po pewnym czasie umarzało wyso-

kość 30%. Była to decyzja na tamte czasy słuszna, bo zak-
tywizowała społeczność, by we własnym zakresie uzyskać 
mieszkanie. Przy okazji była wówczas możliwość odpraco-
wania wkładu mieszkaniowego. W tym tzw. systemie patro-
nackim nasza spółdzielnia oddała w sumie 2000 mieszkań.

Moim zdaniem dużym sukcesem jest oddanie przez Siemia-
nowicką Spółdzielnię Mieszkaniową do użytku blisko 15 tysięcy 
mieszkań. Szkoda, że w okresie 
transformacji, po roku 1989 za-
częto spółdzielczość mieszka-
niową lekceważyć. Ograniczo-
no ją różnymi aktami prawny-
mi w znacznym stopniu, co uwi-
doczniło się wyraźnym spad-
kiem realizacji inwestycji miesz-
kaniowych. Uważam okres 
mniej więcej ostatniego ćwierć-
wiecza za zaprzepaszczony 
w kwestii budownictwa miesz-
kaniowego, spółdzielczego. 

Spółdzielnia właściwie ogra-
niczyła się do prowadzenia eksploatacji - gospodarki miesz-
kaniowej. Kolejne rządy po 1989 roku uciekały od problemu 
mieszkaniowego. Najgorszą sprawą, moim zdaniem, jest 
to, iż za budownictwo wzięli się deweloperzy, co oznacza 
znaczny wzrost kosztów tego budownictwa. Gdyby po 1989 
roku spółdzielnie mieszkaniowe nadal mogły pełnić taką ro-
lę, jaką pełniły wcześniej, sądzę, iż nie byłoby dzisiaj tak do-
tkliwego problemu braku mieszkań w Polsce.

adam Górecki – w pierwszej połowie lat 60. prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy kopalni „Michał”, prze-
wodniczący rO „Tuwima”: - W 1960 roku zostałem człon-
kiem oczekującym niedawno powstałej spółdzielni mieszka-
niowej, działającej i mającej 
siedzibę przy kopalni „Michał”. 
W 1961 roku - jej prezesem, 
gdy liczyła ona 25-30 człon-
ków. To była jedna z tych kil-
ku małych przyzakładowych spółdzielni mieszkaniowych 
działających na terenie Siemianowic Śląskich, które z cza-
sem łączyły się, tworząc Siemianowicką Spółdzielnię Miesz-
kaniową. Powstała tak jak inne, z rosnącego zapotrzebowa-
nia na szybkie i tanie mieszkania. Żeby mieć większe moż-
liwości, w tym otrzymania przydziałów materiałów budowla-
nych, połączyliśmy się w 1963 roku z drugą przykopalnianą 
spółdzielnią mieszkaniową, działającą przy kopalni „Siemia-
nowice” i tak powstała Górnicza Spółdzielnia Mieszkanio-
wa. Ja nie wszedłem już wówczas do Zarządu, pozostając 
w pracy w dozorze kopalni (do zarządu potrzebny był eko-

nomista - delegowano Szczepana Guzego - dop.) jednak 
zostałem członkiem Rad Osiedli, z krótką przerwą w latach 
80., aż do teraz. Obserwując na przestrzeni tych kilkudzie-
sięciu lat jak tworzyła się SSM, jak rozrastały się jej zasoby, 
między innymi na miejscu kopalnianych ogródków działko-
wych, pól i co ważne - z dużym udziałem jej członków, mu-
szę powiedzieć, że jako Spółdzielnia zrobiliśmy dla miasta 

wiele dobrego. I to procentuje do dziś. SSM miała to szczę-
ście, że posiadała własny Zakład Budowlano-Remontowy, 
że dzięki siemianowiczaninowi ministrowi (górnictwa i ener-
getyki - dop.) Janowi Mitrędze w Siemianowicach Śląskich 
zaczął działać „Fabud”, że dobrze współpracowało się z ar-
chitektem miejskim Stanisławem Lesikiewiczem i ten bu-
dowlany potencjał wykorzystywaliśmy, zapewniając miesz-

kania tysiącom ludzi, napły-
wających na Śląsk do pracy. 
Miasto się rozrosło o nowe 
osiedla. Dziś głównym zada-
niem Spółdzielni jest utrzyma-
nie już istniejących zasobów 
w należytym stanie. Uważam, 
już z perspektywy działacza 
społecznego, że jest to pro-
wadzone dobrze. Tak jak kie-
dyś, w latach 70., 80. stawiani 
byliśmy za wzór dobrze zarzą-
dzanej spółdzielni, tak i teraz 
z tego co widzę, działalność 

jest dostrzegana i chwalona jako ta „prowadzona z głową”.
Jan Dudek, były przewodniczący rady Nadzorczej 

SSM, przewodniczący rady Osiedla „Chemik”: 
- Patrząc z perspektywy czasu, widać jak Siemianowicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa zmieniła swoje oblicze. Ja to widzę 
będąc mieszkańcem osiedla „Chemik”. W latach 80., kiedy 
rozpoczynałem moją działalność społeczną tutaj, pamiętam 
chodniki osiedlowe z płytek betonowych i gdzieniegdzie asfalt 
a budynki mieszkalne szare. Dzięki właściwej gospodarce Za-
rządu pod kierownictwem najpierw Stanisława Kowarczyka, 
a obecnie Zbigniewa Lekstona oraz Rady Nadzorczej i Rad 
Osiedlowych, nasze osiedla nabierają innego wymiaru. Widać 

rozwój naszej spółdzielczości. 
Mieszkańcy mają więcej odpo-
wiednich warunków do upra-
wiania sportu, rekreacji, do wy-
poczynku. Powstały nowe pla-

ce zabaw, boiska wielofunkcyjne i siłownie na wolnym powie-
trzu. Nie zapomniano o kierowcach i nowych miejscach do 
parkowania. Spółdzielnia musiała odpowiedzieć na zapotrze-
bowanie, inwestując w parkingi. Osiedla stały się funkcjonal-
ne i kolorowe. Nie tylko w tych sprawach Spółdzielnia wyszła 
i stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. 
A mieszkańcy to widzą i doceniają.

Z okazji Jubileuszu 60-lecia SSM, w imieniu Rady Osie-
dla „Chemik” życzymy Radzie Nadzorczej i Zarządowi SSM 
kolejnych trafnych, wyważonych decyzji w zarządzaniu. By 
służyły one dalszemu rozwojowi naszej Spółdzielni. rg

Przemyślenia o SSM

ciąg dalszy ze str. 13



15MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2018

Plan rzeczowo-finansowy robót remontowych i konserwacyjnych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2018

OSIEDLE „CHEMIK”

Lp. LOKaLiZaCJa rOBÓT ZaKreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WyKONaNia

i rOBOTy DeKarSKie

1.
Całość nieruchomości – według 
potrzeb

Remont pokrycia dachowego 150 m2 II/III kwartał

ii rOBOTy OGÓLNOBuDOWLaNe

1. Alfonsa Zgrzebnioka 35-37, 39-41 Modernizacja parterów (kontynuacja) 4 kl. I kw.

2. Walerego Wróblewskiego 61-63
Wykonanie nowej zabudowy pod 
kontenery

1 szt. III kw.

3. Całość nieruchomości Zwroty za wymianę podłoża 200 m2 Cały rok

iii rOBOTy MaLarSKie

1. Walerego Wróblewskiego 71
Malowanie klatki schodowej  
- korytarze lokatorskie

1 kl. I kw.

2. Niepodległości 61-63 Malowanie klatek schodowych 3 kl. I kw.

3. Alfonsa Zgrzebnioka 35-37, 39-41 Malowanie klatek schodowych 4 kl. II kw.

iV rOBOTy STOLarSKie

1. Całe osiedle Zwrot za wymianę okien PVC 110 szt. Cały rok

V rOBOTy ŚLuSarSKie

Vi rOBOTy eLeKTryCZNe

Vii DŹWiGi-reMONTy

1. Dotyczy całego osiedla Wykonanie zaleceń UDT 9 szt. Cały rok

Viii rOBOTy iNSTaLaCyJNe

1. Całość nieruchomości
Usuwanie usterek na instalacji 
gazowej i wentylacyjnej

Według 
protokołów

Cały rok

2.
Walerego Wróblewskiego 55, 55a, 57, 59,
Niepodległości 57-59, 64-66

Wymiana podzielników c.o. 1392 szt. Cały rok

iX rOBOTy iNŻyNieryJNe

1. Walerego Wróblewskiego 39-41 Rewitalizacja terenu (kontynuacja) 4270 m2 II kw.

2. Niepodległości Remont Alei Szkolnej 1100 m2 II kw.

3. Walerego Wróblewskiego 51-53 Remont drogi (I etap) 350 m2 III kw.

X DOMOFONy-reMONTy

1. Alfonsa Zgrzebnioka 35-37, 39-41 Wymiana instalacji i kaset domofon. 4 kl. I kw.

OSIEDLE „CENTRUM”

Lp. LOKaLiZaCJa rOBÓT ZaKreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WyKONaNia

i rOBOTy DeKarSKie

1. hutnicza 3-3B Kapitalny remont dachu 250 m2 III kwartał

2. Śląska 50 Kapitalny remont dachu 350 m2 III-IV kw.

3. SWC przy r. Gansińca 7 Kapitalny remont dachu 120 m2 II kw.

ciąg
 d
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Lp. LOKaLiZaCJa rOBÓT ZaKreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WyKONaNia

ii rOBOTy OGÓLNOBuDOWLaNe

1. Ryszarda Gansińca 4, 8, 10
Remont murków przy zejściach do 
piwnicy

3 szt. II kw.

2. hutnicza 3-5 Remont kominów 9 szt. III kw.

3. Jedności 1
Remont zadaszeń nad wejściami do 
klatek

3 szt. II kw.

4. Ryszarda Gansińca 4, 7, 8
Usuwanie korozji biologicznej na 
elewacji budynków

3 budynki III-IV kw.

5. Jedności 1 Izolacja fundamentów 1 budynek II-III kw.

6. Kolejowa 5, 3 Izolacja fundamentów 2 budynki III kw.

7. Pawilon przy Gansińca 7 Remont elewacji 1 budynek II kw.

8. Krucza 3 Remont kominów 6 szt. III kw.

9. Śląska 46, 48, 50 Zabudowa śmietników 3 szt. II kw.

iii rOBOTy MaLarSKie

1. Komuny Paryskiej 6 Malowanie klatki schodowej 2 klatka I kw.

2. Brzozowa 12 Malowanie klatki schodowej 1 klatka I kw.

3. Tadeusza Kościuszki 3, 3a Malowanie klatki schodowej 2 klatki I kw.

iV rOBOTy STOLarSKie

1. Całe osiedle Zwrot za wymianę okien PCV 40 szt. Cały rok

V rOBOTy ŚLuSarSKie

Vi rOBOTy eLeKTryCZNe

Vii DŹWiGi-reMONTy

1. Dot. całego osiedla
Remont dźwigów.  
Według zaleceń UDT

20 szt. Caly rok

Viii rOBOTy iNSTaLaCyJNe

1.
Komuny Paryskiej 1, 3, 5, 6, 13, 
Powstańców 46a, 54a, 54b, 54c

Wymiana podzielników centralnego 
ogrzewania

1346 szt. I kw.

2.

Brzozowa 12,
Piaskowa 8,
hutnicza 3-5, Jedności 1,
Śląska 46-50,
Jana Pawła ii 17-22,
Tadeusza Kościuszki 3, 10,
Konstantego Damrota 1B,
Komuny Paryskiej 6, 13

Wymiana wodomierzy 511 szt. I-IV kw.

3. Całe osiedle
Usuwanie usterek instalacji gazowej 
zgodnie z protokołami przeglądów

I-IV kw.

4. Komuny Paryskiej 3 Wymiana poziomu zimnej wody 30 mb I-II kw.

iX rOBOTy iNŻyNieryJNe

1. hutnicza 3-5 Remont drogi dojazdowej do budynku 250 m2 II-III kw.

Plan rzeczowo-finansowy robót remontowych i konserwacyjnych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2018
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Lp. LOKaLiZaCJa rOBÓT ZaKreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WyKONaNia

X DOMOFONy-reMONTy

1. Jedności 1 Remont instalacji domofonowej 1 klatka I kw.

2. hutnicza 3-5 Remont instalacji domofonowej 5 klatek III-IV kw.

Xi ZieLeŃ+MaŁa arChTeKTura

1.
Kolejowa 1-3,
Powstańców 54B

Doraźne naprawy placów zabaw
Według 
potrzeb

Cały rok

2. Ryszarda Gansińca 8 Rozbudowa placu zabaw
Według 
potrzeb

OSIEDLE im. JULIANA TUWIMA

Lp. LOKaLiZaCJa rOBÓT ZaKreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WyKONaNia

i rOBOTy DeKarSKie

1. Okrężna 4 Remont kapitalny poszycia dachowego 323 m2 II kwartał

2. Hermana Wróbla 5a, B Remont kapitalny poszycia dachowego 476 m2 III kw.

3. Hermana Wróbla 6C, D Remont kapitalny poszycia dachowego 456 m2 I kw.

ii rOBOTy OGÓLNOBuDOWLaNe

1. Hermana Wróbla 2C, D, e
Malowanie płyt elewacji wraz 
z balkonami str. płd. ciąg dalszy

3 kl. II kw.

2. Wojciecha Korfantego 17 Remont śmietnika wraz z zadaszeniem 1 szt. II kw.

3. Okrężna 8 Remont śmietnika wraz z zadaszeniem 1 szt. IV kw.

4. Okrężna 3
Usunięcie korozji biologicznej ze 
ściany płn. budynku

542 m2 III kw.

5. Wojciecha Korfantego 14
Usunięcie korozji biologicznej ze 
ściany płn. budynku

398 m2 III kw.

iii rOBOTy MaLarSKie

1. Hermana Wróbla 6C, D
Remont klatek schodowych: 
malowanie, zabudowa instalacji 
teletechnicznej

2 kl. III kw.

2. Hermana Wróbla 4a, B
Remont klatek schodowych: 
malowanie, zabudowa instalacji 
teletechnicznej

2 kl. I kw.

iV rOBOTy STOLarSKie

1. Według protokołów Zwrot za wymianę okien PCV 50 szt. I-IV kw.

2. Według protokołów Dopłata do nawiewników 10 szt. I-IV kw.

3. Hermana Wróbla 3a, B, 4a, B, 5a, B
Wymiana okien na klatkach 
schodowych

96 szt. I kw.

4.
Wojciecha Korfantego 15a, B, 17a, 
B, C

Wymiana okien piwnicznych 55 szt. I kw.

V rOBOTy ŚLuSarSKie

1. Okrężna 
Doposażenie placu zabaw 
w urządzenia zabawowe

Według 
potrzeb

II kw.

ciąg
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Lp. LOKaLiZaCJa rOBÓT ZaKreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WyKONaNia

Vi rOBOTy eLeKTryCZNe

1. Wszystkie nieruchomości Prace awaryjne
Według 
potrzeb

I-IV kw.

Vii DŹWiGi - KONSerWaCJa

1. Hermana Wróbla 6B Estetyzacja kabiny dźwigu 1 szt. IV kw.

2. Wojciecha Korfantego 1B 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. Wszystkie nieruchomości Usuwanie nieszczelności
Według 
zgłoszeń

I-IV kw.

3.
Wojciecha Korfantego 15, 16, 17,
Hermana Wróbla 4, 5, 8 

Wymiana wodomierzy po okresie ich 
legalizacji 

502 szt. I-IV kw.

4. Leśna 7 Wymiana podzielników kosztów c.o. 81 szt. II kw.

5. Wojciecha Korfantego 1, 2, 4, 9 Wymiana podzielników kosztów c.o. 1309 szt. II kw.

iX rOBOTy iNŻyNieryJNe

1.
Wojciecha Korfantego 17,
Okrężna 8

Wybrukowanie terenu pod pojemniki 
na surowce wtórne

300 m2 III-IV kw.

2. Okrężna 5 Remont chodnika 50 mb. II kw.

X DOMOFONy

1. Hermana Wróbla 4a, B Remont instalacji domofonowej 2 kl. I kw.

2. Hermana Wróbla 6C, D Remont instalacji domofonowej 2 kl. II kw.

Xi ZieLeŃ+MaŁa arChTeKTura

1. Dotyczy 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. Całe Osiedle Roboty awaryjne
Według 
potrzeb

Cały rok

ii rOBOTy OGÓLNOBuDOWLaNe

1. Stawowa 7 Remont balkonów 10 szt. III kwartał

2. Władysława Sikorskiego 4 Remont balkonów 10 szt. III kw.

3. Władysława Sikorskiego 2 Budowa śmietnika 1 szt. II kw.

4. Władysława Sikorskiego 4 Budowa śmietnika 1 szt. II kw.

5. Pocztowa 14 Budowa śmietnika 1 szt. II kw.

6. Emilii Plater 21 Budowa śmietnika 1 szt. II kw.
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Plan rzeczowo-finansowy robót remontowych i konserwacyjnych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2018 
- osiedli: „Młodych”, „Węzłowiec” i „Bańgów” zostanie opublikowany w następnym wydaniu „MS”

Lp. LOKaLiZaCJa rOBÓT ZaKreS rOBÓT iLOŚĆ
TerMiN 

WyKONaNia

iii rOBOTy MaLarSKie

1. Władysława Sikorskiego 1
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

3 kl. I kw.

2. Stawowa 5
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

1 kl. II kw.

3. Stawowa 6
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

1 kl. II kw.

4. Stawowa 7
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

1 kl. II kw.

5. Stawowa 11
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

1 kl. II kw.

6. Stawowa 11a
Malowanie klatek i modernizacja 
parterów

1 kl. I kw.

iV rOBOTy STOLarSKie

1. Całe Osiedle Zwrot za wymianę okien PCV 30 szt. Cały rok

V rOBOTy ŚLuSarSKie

Vi rOBOTy eLeKTryCZNe

1. Przyjaźni Montaż monitoringu osiedlowego 1 kpl. IV kw.

Vii DŹWiGi - reMONTy

Viii rOBOTy iNSTaLaCyJNe

1. Władysława Sikorskiego 2, 4
Wymiana podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania

467 szt. I-IV kw.

2. Wyzwolenia 6, 8, 10
Wymiana podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania

821 szt. I-IV kw.

3. Emilii Plater 21
Wymiana podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania

99 szt. I-IV kw.

4. Stawowa 5, 6, 7, 11, 11a
Wymiana podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania

441 szt. I-IV kw.

5. Całe osiedle
Usuwanie nieszczelności gazu po 
przeglądach

Według 
potrzeb

I-IV kw.

iX rOBOTy iNŻyNieryJNe

1. Władysława Sikorskiego 2 Utwardzenie terenu wokół śmietnika 20 m2 II kw.

2. Władysława Sikorskiego 4 Utwardzenie terenu wokół śmietnika 20 m2 II kw.

3. Pocztowa 14 Utwardzenie terenu wokół śmietnika 15 m2 II kw.

4. Emilii Plater 21 Utwardzenie terenu wokół śmietnika 20 m2 II kw.

5. Przyjaźni 18-22 Budowa drogi pożarowej 1020 m2 II-III kw.

6. Przyjaźni 18-22 Wymiana oświetlenia ulicznego 7 szt. II-III kw.

X DOMOFONy-reMONTy

1. Stawowa 5 Remont instalacji domofonowej 1 kl. I kw.

2. Stawowa 6 Remont instalacji domofonowej 1 kl. I kw.

3. Stawowa 7 Remont instalacji domofonowej 1 kl. I kw.

4. Stawowa 11 Remont instalacji domofonowej 1 kl. I kw.

5. Stawowa 11a Remont instalacji domofonowej 1 kl. I kw.
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte  20 

informuje, że
25 stycznia 2018 r. 

- o 1100 organizuje przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do 
lokalu mieszkalnego: 

1. aleja Młodych 2/5 o pow. 42,78 m2 cena wywoławcza 98.300,00 zł
1 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.

2. Walerego Wróblewskiego 71/16 o pow. 38,00 m2 cena wywoławcza 88,300,00 zł
2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.

Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać 
do 24. 01. 2018 roku

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją osiedla „Młodych” (dot. Aleja Młodych 2/5) pod nume-
rem tel. 32-228-39-47 lub administracją osiedla „Chemik” (W. Wróblewskiego 71/16) - pod numerem tel. 32 228-57-78.

Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana jest w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie 
Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 25.01.2018 r. do godz. 1030, bądź 
też dzień wcześniej na konto SSM: 

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.
Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, któ-

re znajdują się na naszej stronie internetowej 
www.ssm.siemianowice.pl

- wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.
Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiadania  no-
tarialnego pełnomocnictwa.  W przypadku  nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany 
numer konta bankowego. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,
że w osiedlu „Bańgów” w 2017 roku  oddane zostały do użytku

 4 mieszkania przeznaczone do wynajmu.
Mieszkania znajdują się na I kondygnacji budynku przy:

- ul. Karola Szymanowskiego 6/1a – powierzchnia 60,48+2,80 = 63,28
- ul. Karola Szymanowskiego 6/2a – powierzchnia 40,92+2,80 = 43,72
- ul. Karola Szymanowskiego 12/1a – powierzchnia 58,63+3,30 = 61,93
- ul. Karola Szymanowskiego 12/2a – powierzchnia 70,48+3,30 = 73,78

Mieszkania będą wyposażone w biały montaż, drzwi wewnętrzne oraz panele.
W związku z powyższym do dnia 30. 01. 2018 r. w dziale członkowsko-mieszkaniowym można składać pisemne oferty 
(w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFerTa NaJMu SZyMaNOWSKieGO – adres konkretnego mieszkania”) 
zawierające:

- proponowaną stawkę czynszu za 1 m2,
- imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,
- oświadczeniem o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,
- zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto,
- oświadczenie o przywróceniu mieszkania do stanu pierwotnego po zakończeniu  umowy najmu, bądź pozostawienie 

środków na jego odnowienie.
Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 11,50 zł/m2/m-c.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za: centralne ogrzewanie (zimowa  stawka ok. 2,70-3,00 zł/m2/m-c),  
wodę i kanalizację w wys. 13,96 zł/m3 zimna woda, ciepła woda 29,50 zł/m3 (zimna woda + podgrzanie/m3),  
wywóz nieczystości (12 zł/osoba), opłat stałych z tytułu dostawy wody 25,81 zł/mc, konserwacji instalacji:  
CW i wentylacyjnej - 5,50 zł/mc, anteny zbiorczej 8,00 zł/mc oraz wpłat na fundusz remontowy - 1,30 zł/m2/m-c,  
mienia wspólnego 0,20 zł/m2/m-c i podatków 0,13 zł/m2/m-c.
Umowa najmu wyklucza możliwość podnajmu mieszkania osobom trzecim pod rygorem jej natychmiastowego 
wypowiedzenia.
Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie dwóch kaucji:
• w wysokości 125 zł/m2 stanowiącej zabezpieczenie z tytułu zużycia elementów wyposażenia technicznego oraz 

zapewniającej przywrócenie mieszkania do stanu pierwotnego.
• zabezpieczającej przyszłe płatności, w wysokości trzykrotności miesięcznego oferowanego czynszu.

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności oraz spełnienia 
stawianych w ogłoszeniu wymogów i wyłoni najemców lokali. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na 
każdym etapie postępowania, bez podania uzasadnienia. Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 
i Lokali Użytkowych, pok. nr 10 lub 11 w siedzibie Zarządu SSM przy ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32 609 14 96. 
Mieszkania można oglądać - klucze są dostępne w ADM „Bańgów” w godzinach pracy administracji.

ZarZĄD SSM



21MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2018

s-
22

3/
01

-1
8

PrOTeZy ZĘBOWe

   LeCZeNie ZĘBÓW w ramach

BarDZO KrÓTKie TerMiNy 
www.dentomed.com.pl

ul. e. Orzeszkowej 20,
Siemianowice Śląskie-Michałkowice,

tel. 32 228-80-97  od 8:00 do 20:30
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NASZYM PACJENTOM ŻYCZYMY ZDROWIA I POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU!

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

20 grudnia ub.r. – spotkanie Rad Osiedli w „Renomie”

Przypominamy, że na adres:gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać pocztą elektroniczną BeZPOŚreDNie uWaGi, PrOBLeMy dotyczące działu GZM
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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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„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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15 T +48 881 600 567
ul. Niepodległości 25, 41-106 Siemianowice Śl.

w ofercie także:

(z metra)(z metra)

TAPETY
OKLEINY
CERATY

TAPETY
OKLEINY
CERATY

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE

cena brutto:

cena brutto:

86,00zł

5,55zł

Żarówka LED 10W E27

Czujnik tlenku węgla

86,00zł

zujnik tlenku węgla

YCZN

5,555,55zł

wka LED 10W E27
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Dźwigi dużej wagi
Jednym z zadań priorytetowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest w tej chwili kompleksowa wy-

miana lub modernizacja dźwigów osobowych. Wynika to zarówno z konieczności poprawienia ich estetyki, jak 
i wypełnienia coraz wyższych wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

SSM jako zarządca nieruchomości, mając na względzie 
bezpieczeństwo użytkowania dźwigów osobowych musi 
trzymać się dwóch podstawowych zasad: zapewnieniu sta-
nu bezpieczeństwa według przyjętych w unijnej Dyrekty-
wie Dźwigowej norm, co w odniesieniu do dźwigów starych 
oznacza potrzebę modernizacji lub wymiany oraz utrzyma-

niu ich w bieżącej sprawności, poprzez fachową konserwa-
cję, przy zachowaniu systemu dozoru technicznego.

Znacznie więcej...
Rubryka „dźwigi osobowe” widnieje co roku praktycznie 

w każdym planie remontów. Porównując jednak opracowane 
i dalej – zatwierdzane przez Radę Nadzorczą SSM harmo-
nogramy robót z lat 2012-2016 a 2017-2020 widać wyraźnie, 
że ilość zadań w skali całej Spółdzielni potrojono. W latach 
2012-2016 wymian oraz remontów dźwigów osobowych było 
18 podczas, gdy w zatwierdzonym w kwietniu ubiegłego ro-
ku przez Radę Nadzorczą harmonogramie samych tylko wy-
mian w latach 2017-2020 (uchwała nr 24/2017 z 28. 04. 2017 
r.) zostało ich ujętych 34. A do tego należy dołożyć co naj-
mniej kilka remontów/estetyzacji kabin, uchwalanych do wy-
konania w corocznych bieżących planach remontów.

2017/2018
Harmonogram robót dźwigów osobowych układa się na 

podstawie wyników kolejnych przeglądów technicznych 
Urzędu Dozoru Technicznego. Jeżeli nakłady finansowe na 
wymianę zużytych elementów dźwigu były i są duże, wów-
czas podjęta jest decyzja o kompleksowej wymianie wraz 
z niewidocznymi z zewnątrz elementami układu. Gdy ży-
wotność takiego dźwigu rokuje, że będzie jeszcze kilka lat 
sprawnie działał, ale wygląd samej kabiny pozostawia wie-
le do życzenia, wówczas taka winda jest zakwalifikowana 
do estetyzacji.

W 2017 roku w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w ramach realizacji harmonogramu wymia-
ny, oddano do użytku 7 pierwszych nowoczesnych dźwi-
gów osobowych z panelem dotykowym, tj. w budynkach 
przy ulicach:

- hermana Wróbla 7D, Okrężnej 2 (os. „Tuwima”),
- Plac Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7a, Szarych 

Szeregów 4, Walerego Wróblewskiego 2 (os. „Młodych”),
- Wyzwolenia 10a (os. „Michałkowice”),

- Powstańców 46a (os. „Centrum”). Odbiór techniczny 
tej ostatniej odbył się jeszcze w połowie grudnia, w obec-
ności wykonawcy, przedstawicieli Zarządu SSM, kierow-
nictwa administracji „Centrum” oraz przypadkowych lokato-
rów – państwa Grzywacz i Skowronek, którzy chwalili no-
wą windę za wygląd i komfort cichej jazdy.

Ósma zaplanowana na 2017 rok winda – przy ulicy Wale-
rego Wróblewskiego 69 (os. „Chemik”) – czeka na odbiór 
techniczny. Dźwigi osobowe w dwóch sąsiednich wieżow-
cach wymieniane będą już w tym roku. 

W 2018 ponadto, można spodziewać się – o ile wszystko 
pójdzie zgodnie z planem – wymiany dźwigów osobowych 
w budynkach przy:

- Plac Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7B,
- Niepodległości 22,
- Walerego Wróblewskiego 4 (os. „Młodych”),
- Okrężnej 2 (os. „Tuwima”),
- Wyzwolenia 10B (os. „Michałkowice”),
- Powstańców 46a (druga winda), 54a, 54C (os.”Cen-

trum”).
W ubiegłym roku estetyzacji wind dokonano w kilku bu-

dynkach przy ulicach:
- Władysława Jagiełły 13B, 31C, D, 35a, B (os. „Węzło-

wiec”),
- ZhP 4, 10, aleja Młodych 11 (os. „Młodych”),
- Okrężna 8, Wojciecha Korfantego 10C (os.”Tuwima”).
W tym roku kapitalny remont przejdą m. in. windy przy uli-

cach: ZhP 5, 6, aleja Młodych 1 (os. „Młodych”).
Każdego roku wymienia się także pojedyncze elementy 

dźwigów osobowych na podstawie pokontrolnych zaleceń 
Urzędu Dozoru Technicznego.

Nakłady finansowe na dźwigi osobowe są znaczne, ale 
nieuniknione. Starzeją się osiedla, budynki, a wraz z nimi 
wożące każdego dnia mieszkańców windy. Lokatorzy w ka-
binie muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, a rolą zarząd-
cy jest dopilnowanie, by tak było. Nie bez znaczenia jest 
czynnik ekonomiczny. Zmodernizowane dźwigi pozwala-
ją obniżyć nawet o 50% koszty zużycia energii elektrycz-
nej przy eksploatacji. Trzeba równocześnie mieć też świa-
domość, że nie da się wszystkiego kompleksowo wykonać 
w rok, dwa, a nawet trzy lata. `rg

Dźwig osobowy przy Powstańców 46a podczas odbioru technicznego
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a.a GaZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765 

a.a.auTOKary, 53, 55, 57 miejsc, 
przewozy nad Bałtyk, wycieczki 
krajowe, wesela, kina, teatry. 
#DarTransTur zaprasza, 

tel. 512 385 600

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

tel. 513 689 048

FirMa remontowo-budowlana Ren-Bud 
Dekor świadczy usługi: kafelkowanie, 
zabudowy g/k, sufity podwieszane, 
gładzie, malowanie, instalacje wod-kan, 
elektryczne, gazowe, szafy pod zabudowę,  
 tel. 510 896 202, 606 470 309

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

tel. 506 601 278

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

tel. 604 243 950

CZĘŚCi do AGD, piece gazowe i 1001 
innych drobiazgów. Sklep „PAULA”, ul. 
Oświęcimska 4B,  tel. 533 336 454

KOMPLeKSOWe remonty mieszkań, 
łazienek. Długoletnia praktyka, 
doradztwo transport, tel. 693 518 984

KOMPLeKSOWe remonty mieszkań, 
domów. Inst. hydrauliczne, elektryczne, 
gładź, glazura,  tel. 502 513 840

eLeKTryK – usługi, wymiana tablic licz-
nikowych - bezpiecznikowych, usuwanie 
awarii elektrycznych, instalacje elektryczne, 
wymiana – modernizacja, tel. 662 653 111

eKSPreSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 

eKSPreSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 693 518 984

eLeKTryCZNe usługi, 
tel. 502 362 393 

a.a.GaZOWe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264  

aNGieLSKi - tłumaczenia, 
korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania. Przygotowanie do 
egzaminu gimnazjalnego oraz 
matury,  tel. 502 453 556

SPeCJaLiSTa neurolog lek. med. 
Joanna Krzemińska zaprasza do 
gabinetu działającego we współpracy 
z lekarzami Lucyną i Krzysztofem Moćko, 
Siemianowice Śląskie, ul. Chopina 1A. 
Rejestracja  tel. 722 281 181 

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 wnętrz: elektryka, 
hydraulika, gładzie, płytki, stawianie 
ścian - wolne terminy, tel. 799 971 984

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

reGuLaCJa i wymiana okien, 
wymiana uszczelek, montaż nowych,  
        tel. 602 314 720 

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

uSŁuGi remontowe, kafelkowanie, 
 tel. 517 356 893 

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

MaTeMaTyKa, fizyka: średnia, 
wyższa, przygotowanie do matury, 

tel. 661 149 299 

NaPraWa telewizorów u klienta,
tel. 603 898 300

KOrePeTyCJe chemia, 
tel. 609 755 668

ZŁOTa rĄCZKa - wszystkiego rodzaju 
naprawy hydrauliczne, elektryka, 
gazowe, ślusarstwo. Regulacja 
i naprawa okien, kompleksowe remonty. 
Tanio – solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście, 

tel. 503 427 475  

Segregując śmieci 
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

OKNa PCV, regulacja, naprawa, 
wymiana uszczelek, montaż nowych 
okien,  tel. 602 314 720

OVerPC – sklep, serwis i naprawa 
komputerów, telefonów, tabletów 
i laptopów, składanie komputerów, 
Bytkowska 5/1A, dojazd gratis, 

tel. 505 412 220

TV SaT! Regulacja i montaż anten 
satelitarnych,  tel. 604 127 712

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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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 terminy 
dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wyznaczo-
nych datach. Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczał-
towego z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględnia-
ne.  Biuro rozliczeń eC i innych Mediów SSM

harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data Budynki

15. 01.
2018 r.

Jana Pawła ii 18,
Tadeusza Kościuszki 10,

Pocztowa 8, 9, 10,
Walerego Wróblewskiego 2/4,

Niepodległości 26/28,
Marii Skłodowskiej-Curie 61, 69, 71, 73, 75.

16. 01. 

Jana Pawła ii 21, 22,
Pocztowa 11, 12, 13,

 Walerego Wróblewskiego 6/8,
Niepodległości 30/32,

Marii Skłodowskiej-Curie 63, 65, 67, 77, 87.

17. 01. 

Tadeusza Kościuszki 3,
Konstantego Damrota 1b,

Jedności 1,
Pocztowa 14,

17. 01. 
Władysława Sikorskiego 2, 4a,

Niepodległości 22/24,
Marii Skłodowskiej-Curie 79, 83, 85, 89.

18. 01. 

hutnicza 3, 4, 5,
Pocztowa 15,

Władysława Sikorskiego 4d, e, f, g,
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5, 7.

Data Budynki

19. 01. 

Brzozowa 12,
Piaskowa 8,

Jana Pawła ii 17,
Kościelna 12,
Pocztowa 1,

Władysława Sikorskiego 4b, c,
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 6,

Władysława Łokietka 18-24.

22. 01. Krucza 1-3

19. 02. Kolejowa 1a, b, c; 3a, b;
Jana Polaczka 2a, b; 4a, b; 6a, b

20. 02. 
Kolejowa 3c; 5a, b, c;

Władysława Jagiełły 25ab;
Jana Polaczka 4c; 8a-d

21. 02. 
Kolejowa 2a, b; 4; 6;

Władysława Jagiełły 25c, d; 29c, d;
Walerego Wróblewskiego 43; 45

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

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

1. 03. Władysława Łokietka 2

Konkurs 6 pytań na 60-lecie SSM rozstrzygnięty
W grudniowym wydaniu „MS” zamieściliśmy pyta-

nia związane z SSM.
Nie były one trudne, gdyż uważny Czytelnik odpowie-

dzi mógł znaleźć na łamach. Pytaliśmy o:
1. Ile jest osiedli administrowanych przez Siemianowicką 

Spółdzielnię Mieszkaniową?
2. Podaj nazwisko obecnego Prezesa Zarządu SSM?
3. Przy jakiej ulicy mieści się najstarszy budynek SSM?
4. Kto aktualnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

SSM?
5. Jak nazywa się były, wieloletni Prezes Zarządu SSM?
6. Podaj nazwę Spółdzielni, od której wszystko w 1957 ro-

ku się zaczęło...
Prawidłowe odpowiedzi brzmią:

1. Siedem osiedli
2. Zbigniew Lekston
3. Os. „Centrum” - Komuny Paryskiej 13
4. Wiesław Jaźwiec
5.  Stanisław Kowarczyk

6. Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK Siemianowi-
ce 18. 12. 1957 r.

Nagrody niespodzianki, a są to albumy o SSM otrzymują:
- Krzysiek Śpiewak
- Dorota Kokoszka
- Teresa Sroczyńska, 
- Krystian Gajda
- Marceli Ferdyn
- Michał Fugiel, ul. Grunwaldzka 9a
- Piotr Fugiel, ul. ZhP 1
- henryk Fugiel, ul. ZhP 4
- Wiesława i Monika Pacia
- Marzena andrzejczak
- Maciej Bodera

Gratulujemy i zapraszamy po odbiór do działu GZM z wła-
snym wydrukiem e-maila wysłanego do Redakcji „MS”.

Pełny adres uczestników podajemy w trzech przypad-
kach, by nikt nie sądził, że osoby te zamieszkują we wspól-
nym gospodarstwie domowym.
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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

PROTEZY ZĘBOWE
NAPRAWY – EXPRESS
PRACOWNIA PROTETYCZNA

Renata Szczęsny
ul. Wróbla 6a – Siemianowice Śl. 

tel: 668 819 237

poniedziałek, środa, czwartek
900  - 1300

wtorek 1300 - 1600
s-519/01-18

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

CeNy reKLaM BruTTO

„ M S ”  C Z e K a   N a  T W O J Ą  r e K L a M Ę 
d o  2 0 .  k a ż d e g o  m i e s i ą c a   t e l .  3 2  6 0 9 - 1 4 - 0 5

Wszelkiej pomyślności i sukcesów  
w Nowym roku

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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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

Jagiełły 29b – klatka  
to nie palarnia 

Przeczytałem artykuł w Gazetce 
nr 12 mieszkańca Jagiełły 29b o nieza-
mykaniu drzwi wejściowych ,,Sąsiad-
ka z parteru bloku nr 27c w przedsion-
ku do wejścia do bloku, urządziła sobie 
palarnie. Stoi przy otwartych drzwiach 
i pali papierosy. Zimno i dym leci na 
sień. Na zwracaną uwagę jest agre-
sywna i kłótliwa. Proszę o umieszcze-
nie odpowiednich napisów, w przed-
sionku wejścia, o zamykanie drzwi 
i zakazie palenia. Bardzo dziękuję.

Lokator bloku nr 27c
Nazwisko i adres 

do informacji redakcji
Zarząd SSM: Niewątpliwie urzą-

dzanie sobie palarni w klatce scho-
dowej każdego budynku wielolo-
kalowego jest ze wszech miar na-
ganne. Palacze winni uwzględnić, 
iż i zapach palonego tytoniu mo-
że przeszkadzać pozostałym miesz-
kańcom danej klatki. Fakt ten wyda-

je się oczywisty a jego przestrzega-
nie mieści siębez wyjątku w osobi-
stej kulturze palaczy. Wydaje nam 

się, że zamieszczanie tego typu 
ogłoszeń nie powinno być koniecz-
ne, ale jednak realizując Pana wnio-
sek administracja osiedla wywiesi 
stosowne ogłoszenie.

Odglonowywanie
elewacji budynku

W ostatnim numerze gazetki SSM na-
pisaliście, że w najbliższych miesiącach 
będziecie odglonowywać elewację bu-
dynku Korfantego 14. Według mnie, je-
śli nie zostaną wycięte tuje i inne drze-
wa rosnące bardzo blisko budynku to 
odglonowywanie nie ma sensu, ponie-
waż w ciągu pół roku wszystko wróci 
do stanu pierwotnego a pieniądze, któ-
re przeznaczycie na ww. prace zostaną 

wyrzucone w błoto. Dlatego, albo wy-
tniecie drzewa rosnące (tuje) zbyt bli-
sko budynku albo lepiej nie róbcie nic. 
Nie marnujcie naszych pieniędzy!

Lokator z Korfantego 14
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Przy robotach mają-
cych na celu likwidację glonów na 
elewacjach stosuje się odpowiednią 
technologię opracowaną przez fir-
mę „Sto”. uwzględnia ona, przy za-
chowaniu odpowiednich preparatów 
nakładanych przed malowaniem, za-
bezpieczenie elewacji przed ponow-
nym zaglonowaniem. Technologia 
ta została przez Zarząd sprawdzo-
na o czym świadczy fakt, iż sposób 
zabezpieczenia elewacji wykonany 
prawie 4 lata temu w pilotażowym 
budynku przy ul. andersa (Krucz-
kowskiego) nie wykazuje żadnych 
tendencji do ponownego pojawia-
nia się glonów, co naszym zdaniem 
świadczy, iż sposób ten spełnia po-
kładane w nim oczekiwania.

Zapisy 23 stycznia, wtorek od 1600 – osobiście!!!

Zapisy na ferie w „Chemiku”!
Tegoroczne ferie zimowe rozpoczynają się w województwie śląskim 29 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...

Program zapełnią między 
innymi: dwie wycieczki do Wi-
sły – a tam między innymi ku-
lig, wizyta na skoczni nar-
ciarskiej im. Adama Małysza, 
zwiedzanie Zamku Prezyden-
ta RP i Muzeum Beskidzkie-
go. Na sportowo będzie za-
pewne też podczas wizyty na 
Stadionie Śląskim w pierw-
szym tygodniu. Ponadto, nie 
zabraknie wypadów na ba-
sen, zajęć w ośrodku. 

Wiele też zależy od pogo-
dy. Jak spadnie śnieg, z pew-
nością pobliskie górki będą oblegane. 
A jak wiosennie – cóż, dłuższe space-
ry, inne zabawy... Na pierwszy rzut oka 

widać, że będzie ciekawie...
Ważne: Warunkiem uczestnictwa 

dziecka w zajęciach jest ukończenie 

co najmniej I klasy szkoły 
podstawowej. Każdy z opie-
kunów zobowiązany jest też 
do wypisania deklaracji, jaką 
otrzymają przy zapisach oso-
bistych.

Zapisy na ferie zimowe 
przyjmowane będą 23 stycz-
nia (wtorek), od 1600 – oso-
biście w Domu Kultury „Che-
mik” przy ulicy Niepodległo-
ści 51. Dodatkowe informacje 
można uzyskać telefonicznie 
– (32) 228 20 90.

Niezależnie przypominamy, 
że podczas ferii w kręgielni „Renoma” 
uczniowie będą mogli korzystać z to-
rów ze zniżkową odpłatnością. rg

Zeszłoroczny kulig był mega atrakcją

Segregując śmieci 
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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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

MieSZKaNiOWe

KuPiĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
tel. 602 172 527

KuPiĘ mieszkanie 2-pokojowe,  
 tel. 881 652 241

KuPiĘ mieszkanie 3-pokojowe, tel. 
668 682 588

KuPiĘ mieszkanie na osiedlu Wróbla 
- Korfantego bez pośredników,  
 tel. 515 519 285

KuPiĘ mieszkanie w Siemianowicach,  
 tel. 508 215 355

MieSZKaNie 67 m2 w pełni wyposa-
żone w Bytkowie sprzedam,  
 tel. 535 199 530

OGŁOSZeNia mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

PiLNie sprzedam słoneczną kawaler-
kę 30 m2 po kapitalnym remoncie, pię-
tro 3/3, co, niski czynsz. Siemianowi-
ce, Al. Sportowców,  
 tel. 600 112 076

POSZuKuJĘ mieszkania w Siemia-
nowicach do zakupu, tel. 602 172 527

SPrZeDaM mieszkanie 3-pokojowe, 
47 m2 na ul. Okrężnej, 6 piętro, blok 
ocieplony. 2 nowe windy, większość 
mieszkania po remoncie. Bardzo do-
bra lokalizacja, mieszkanie do sprze-
dania od stycznia, cena 173 tys. zł,  
 tel.502 547 454

SPrZeDaM mieszkanie 61,07 m2  

Bytków, ul. ZHP 4 bez pośredników, 
po generalnym remoncie,  
 tel. 791 561 877

SPrZeDaM mieszkanie 31 m2 na ul. 
Korfantego,  tel. 505 770 415

SPrZeDaM mieszkanie w Michałko-
wicach 73 m2, 3 pokoje łazienka, wc, 
przedpokój,  tel. 519 387 194

SPrZeDaM 2-pokojowe mieszkanie 
o pow. 49 m2 położone w Siemianowi-
cach Śląskich, os. Michałkowice,  
 tel. 606 972 912

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

ZaMieNiĘ 3-pokojowe mieszkanie na 
mniejsze,  tel. 507 694 400

rÓŻNe

KuPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

SPrZeDaM pralkę Diveci Drive 7 kg,  
 tel. 515 191 411

SaMOChODOWe

auTa kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

KuPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

auTa kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

GaraŻ do wynajęcia, os. Wróbla,  
 tel. 515 191 411

GaraŻ do wynajęcia, ul. W. Wróblew-
skiego 73,  tel. 603 204 699

KuPiĘ garaż Grunwaldzka/łokietka 
lub zamienię z Wróblewskiego,  
 tel. 505 053 309

KuPiĘ lub wynajmę garaż, 
 tel. 509 954 191

SPrZeDaM garaż, ul. Kapicy, mu-
rowany z kanałem i prądem, cena do 
uzgodnienia, tel. 728 833 732

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”:  
ssm@poczta.fm
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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 ..........................16.30 – 19.00
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
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00 
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PiĄTeK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................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 11/17

5 6 3 7 8 4 9 1 2

7 9 2 1 3 6 5 4 8

1 8 4 5 2 9 6 3 7

4 5 7 8 6 2 1 9 3

9 1 8 4 7 3 2 6 5

3 2 6 9 1 5 8 7 4

8 7 5 3 9 1 4 2 6

6 4 1 2 5 7 3 8 9

2 3 9 6 4 8 7 5 1

SuDOKu 1/18  

7 8 3

7 5 4 8

8 6 3 7

6 1 7 4

2 1 8

9 4 1 3

1 5 7 3

3 9 8 6

9 2 3

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 kolu mnie, 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.

Jabłoń
Na drzewie wiszą jabłka. 

Powiał wiatr, po czym ani 
na drzewie, ani pod drze-
wem nie było jabłek. Ile by-
ło jabłek na drzewie, za-

nim powiał wiatr? (drze-
wo stoi na płaskim terenie, 
a powiew wiatru był deli-
katny)  Należy podać do-
kładną liczbę.

Prezydencka strzelba
Siedzi w barze kilku we-

teranów i przechwalają się 
swoimi osiągnięciami. Je-
den z nich opowiada swo-
ją historię:

- Byłem bohaterem 
w I Wojnie Światowej, nie-
długo po zakończeniu woj-

ny odznaczył mnie sam pre-
zydent w pierwszych dniach 
urzędowania. Dodatko-
wo zaprosił na obiad i wrę-
czył karabin z wygrawero-
wanym na lufie napisem: 
„Dla Mariana w dowód za-
sług w I Wojnie Światowej”.

Zapadła chwila milcze-
nia, którą przerwał Józek, 
kiedy wyrzucił Mariana za 

drzwi baru, wyzywając go 
od kłamcy.

Dlaczego Józek twierdził, 
że Marian kłamał?

Akcja dzieje się w latach 
60-tych XX wieku, więc 
wówczas żyło jeszcze wie-
lu weteranów z I Wojny 
Światowej.
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Osiedle „Bańgów”
Naprawdę niewiele już brakuje do te-

go, by w osiedlu „Bańgów” zakończy-
ła się realizacja wieloletniego progra-
mu termomodernizacji budynków. Nie-
dawno odbył się odbiór techniczny do-
cieplonego budynku przy ulicy Ma-

rii Skłodowskiej-Curie 69a-75. W tej 
chwili rusztowania stoją przy ostat-
nim budynku przewidzianym w planie. 
Ekipa remontowa zajmuje się ścianą 
szczytową domu przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie 67.

W tym przypadku postępom prac 
można się na bieżąco przyglądać. 
Są jednak roboty, których chodząc po 
osiedlu nie sposób zobaczyć. Do nich 
zaliczają się na przykład roboty na da-
chach budynków. Ważnym zadaniem 
ostatnich tygodni była naprawa ze-
wnętrznej instalacji odgromowej w bu-
dynkach przy:
- Władysława reymonta 2-8, 10-12, 

14-24,
- Marii Skłodowskiej-Curie 21-23, 

25-33.
Po przeglądach, pomiarach (prze-

prowadzanych co 5 lat) okazało się, że 
część drutu odgromowego trzeba by-
ło uzupełnić/odtworzyć, część napra-
wić, wymieniono też kilka innych ele-
mentów.

Konserwatorzy z kolei, po przepro-
wadzonych przeglądach, przy kilku ad-
resach, tj. M. Skłodowskiej-Curie 15, 
59, Władysława reymonta 18 – zało-
żyli nowe siatki ochronne na kominach 
wentylacyjnych, uszkodzone lub naru-
szone przez wiatr i ptaki.

W tym kwartale do najważniejszych 
realizowanych zadań na pewno zali-
czą się kompleksowe remonty klatek 
schodowych przy ulicy Władysława 
reymonta – w sumie 8 klatek. Robo-
ty rozpoczną się od Władysława rey-
monta 10-12.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Sporo na przełomie grudnia i stycz-

nia działo/dzieje się głównie przy uli-
cy hermana Wróbla. To kilka róż-
nych zadań. Wymieniono okna w klat-
ce schodowej budynku przy herma-
na Wróbla 5a, B, rozpoczęto również 

prace w klatkach schodowych budyn-
ku przy ulicy h. Wróbla 4a, B, gdzie 
wymieniane są szachty, porządkowa-
ne instalacje teletechniczne oraz re-
montowane instalacje domofonowe. 
Będzie malowanie.

Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych – jeszcze w grudniu – 
wykonano kapitalny remont poszycia 

dachowego budynku przy ulicy her-
mana Wróbla 6a, B, C. Do wykonania 
pozostał jeszcze ostatni segment „D”, 
którym administracja na pewno zajmie 
się w tym roku.

Patrząc na upływ czasu, nieuniknio-
nym zadaniem, jakie zleciła w ostat-

nim czasie administracja była wymia-
na instalacji deszczowej przy dwóch 
adresach:

- Wojciecha Korfantego 2B,
- hermana Wróbla 8a.
Plusowe temperatury pozwalają na 

to, by robotnicy mogli kontynuować 
prace związane z odnawianiem elewa-
cji oraz doraźnym remontem balkonów 
przy ulicy hermana Wróbla 2a, B, C.

Czego nie wolno robić w okresie lę-
gowym ptaków (1 marca – 15 paź-
dziernika), można teraz. Oczywiście 
w następstwie uzyskanej drogą urzę-
dową zgody. Chodzi przede wszyst-
kim o wycinkę wytypowanych komisyj-
nie drzew. Te usuwane są systema-
tycznie na poszczególnych nierucho-
mościach. Zarządca zobowiązany jest 
do dokonania nowych nasadzeń w ra-
mach kompensacji przyrodniczej. Tak 
więc za kilka miesięcy, w okresie wio-
sennym, za usunięty z osiedla „Tuwi-
ma” drzewostan (tak jak w innych osie-
dlach) nasadzone zostaną drzewa ni-
skopienne.

Osiedle „Węzłowiec”
W budynku przy ulicy Władysła-

wa Łokietka 20 pojawiła się potrze-
ba zamontowania nowej szafy steru-
jącej rozdziałem centralnego ogrze-

ciąg dalszy na str. 35

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

Płynnie w Nowy Rok
Nie ma dłuższych przerw w realizacji planów remontowych, bo i po co. Kiedy kończą się zadania z jednego har-

monogramu robót, administracje zabierają się za kolejny, zatwierdzony przez radę Nadzorczą Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeśli zostały pojedyncze remonty z zeszłego roku do wykonania, są – będą – re-
alizowane w bieżącym...

os. „Centrum”. W grudniu według potrzeb  
przycinano gałęzie drzew

os. „Bańgów”. O krok od 
zakończenia termomodernizacji  

– M. Skłodowskiej-Curie 67

os. „Bańgów”. Skuteczna instalacja odgromowa 
niezbędna



33MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2018

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

os. „Bańgów”. Lada chwila finisz  
termomodernizacji budynków

os. „Michałkowice”. Kolejny zabudowany śmietnik w tym osiedlu, tu dodatkowo z zapleczem na gabaryty  
– Kościelna 34/Przyjaźni 24-26

os. Centrum”. Przy Powstańców 46a trwają roboty przy dźwigach 
osobowych. Jedna z dwóch wind już gotowa (po lewej), 

 druga będzie (po prawej) 

os. „Chemik”. administracja zleciła remont klatek 
schodowych – a. Zgrzebnioka 35-37

os. „Młodych”. Wykonano 
zalecenie straży pożarnej, 

zamontowano tzw. mokre piony  
– J. Stęślickiego 3-6

os. „Michałkowice”. Odmalowano następne klatki schodowe – Wł. Sikorskiego 1
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os. „Centrum”. Zamontowano nowe kasety 
domofonowe – hutnicza 3-5

Os. „Tuwima”. Porządkowanie drzewostanu

os. „Młodych”. Śmietnik już użytkowany 

Os. „Węzłowiec”. W budynku przy ul. Wł. Jagiełły 11D 
malowano klatkę schodową

os. „Bańgów”. W tym kwartale remontowane będą kolejne 
klatki schodowe osiedla - w tym jedna z najbardziej 

zniszczonych przy Władysława reymonta 10

Os. „Węzłowiec”. Na i etapie 
osiedla trwa kompleksowa 

przebudowa gazociągu wraz 
z przyłączeniami

Os. „Węzłowiec”. Pomiędzy garażami nr 117-149 przy 
ul. Wł. Jagiełły 15 udrożniono podziemną kanalizację 

deszczową

Os. „Węzłowiec”. W stacji ciepła przy Wł. Łokietka 20 
zamontowano nową szafę sterującą rozdziałem CO  

do budynków Łokietka 18, 20, 22 i 24
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ciąg dalszy 
ze str. 32

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

Płynnie w Nowy Rok
wania dla ogółem czterech domów 
– Wł. Łokietka 18, 20, 22 i 24. W in-
nej części osiedla kontynuowane są 
prace malarskie w klatce schodowej 

przy ulicy Władysława Jagiełły 11D, 
po uprzednim uporządkowaniu insta-
lacji teletechnicznych w jedno wspól-
ne korytko.

Pod koniec roku oddano do użytku 
ostatnią z pięciu przewidzianych do es-
tetyzacji w 2017 roku kabin dźwigowych. 
Po adresach: Władysława Jagiełły 
13B, 31D, 35a, B, przyszła pora na win-
dę przy ulicy Władysława Jagiełły 31C.

Na przejeździe między garażami 
117-149 przy Wł. Jagiełły 15 udroż-
niono podziemną kanalizację deszczo-
wą. Po deszczach użytkownicy brodzi-
li w głębokich kałużach, stąd podjęto 
starania, by problem wreszcie zmini-
malizować.

W ostatnich tygodniach roku gazow-
nia zajęła się kompleksową przebu-
dową gazociągu wraz z przyłączenia-
mi na tzw. I etapie osiedla, dlatego też 
część osiedla jest rozkopana. Po wy-
konaniu robót i w sprzyjających warun-
kach atmosferycznych teren zostanie 
przywrócony do stanu poprzedniego.

Osiedle „Michałkowice”
Niedawno wykonano dwa kolejne 

ważne punkty planu remontów 2017. 
Odświeżono kompleksowo klatki scho-
dowe budynku przy ulicy Władysława 
Sikorskiego 1 wraz z modernizacją 
parterów w tym wymianą grzejników, 
a także wykonano zabudowę kolejne-
go osiedlowego śmietnika – tym ra-
zem dla użytkowników zamieszkałych 
w domach położonych przy ulicach:

- Kościelnej 34,
- Przyjaźni 24-26.
Śmietnik przylega bezpośrednio do 

dyskontu Simply Market, co wykorzy-

stano, poszerzając go o ogrodzone, 
z osobną furtką, wydzielone miejsce 
do gromadzenie odpadów wielkoga-
barytowych.

Konserwatorzy wymieniają poziom 
zimnej wody w budynku przy ulicy 
Władysława Sikorskiego 1.

Osiedle „Młodych”
Zgodnie z zapowiedziami, przy uli-

cy Bohaterów Westerplatte wykona-
no drugi zamykany na klucz śmietnik 
na odpady zmieszane. Odpady skła-
dują w nim mieszkańcy z klatek scho-
dowych przy Boh. Westerplatte 4-6, 
a także użytkownicy sąsiednich pawi-
lonów usługowo-handlowych. Był to 
zarazem ostatni wykonany w 2017 ro-
ku śmietnik w zasobach SSM.

Sporo robót w okresie zimowym wyko-
nuje się wewnątrz klatek schodowych, 
jak zresztą zawsze. Na uwagę zasłu-
gują zwłaszcza dwa zadania: estetyza-
cja dźwigów osobowych i montaż tzw. 
„mokrych pionów”. Pierwsze realizowa-
no w blokach położonych przy ulicach:

- ZhP 4,
- alei Młodych 11.
W ramach ochrony przeciwpożarowej 

budynku wielokondygnacyjnego przy 
ulicy Jana Stęślickiego 3-6 wykonano 
tzw. mokre piony, czyli rury stale wypeł-
nione wodą z ujściem na każdym pię-
trze, do którego strażacy mogą szyb-
ko podłączyć wąż w czasie pożaru. To 
ważne i kosztowne zadanie zrealizowa-
no na podstawie zaleceń straży pożar-
nej. W najbliższych planach administra-
cji jest między innymi malowanie kolej-
nych klatek schodowych osiedla, tym 
razem przy ulicy ZhP 4, 5, 6, począw-
szy od tego pierwszego adresu.

Tymczasem prowadzone są syste-
matycznie kolejne roboty instalacyjne. 
Według potrzeb wymieniane są odcin-

ki pionów wodnych i kanalizacji, a tak-
że według harmonogramu wymieniane 
są wodomierze na kolejnych adresach 
– ostatnio przy Szarych Szeregów 1.

Osiedle „Chemik”
W grudniu w osiedlu „Chemik” prowa-

dzono prace związane z wymianą dźwi-
gu osobowego przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 69, włącznie z monta-
żem nowych drzwi na każdym piętrze.
Zaczęły się już roboty remontowe w bu-
dynku przy ulicy alfonsa Zgrzebnioka 
35-37. Po uporządkowaniu instalacji te-
letechnicznych nadchodzi pora na kom-
pleksowe malowanie, zarówno na par-
terach, jak i wszystkich piętrach.

Osiedle „Centrum”
Nową windą jeżdżą już mieszkańcy 

budynku przy ulicy Powstańców 46a. 
Wejście do kabiny dźwigu nie zostało 
jeszcze pomalowane, ponieważ wkrót-
ce w tym samym wieżowcu zostanie 
wymieniona druga winda. Dopiero po 
zakończeniu całości ostatnim akordem 
pracy będzie właśnie malowanie otyn-
kowanych fragmentów ścian.

Kompleksowo za to wkrótce poma-
lowana zostanie klatka schodowa przy 
ulicy Brzozowej 12. Pod koniec ro-
ku kilku operatorów multimedialnych 
przenosiło swoje instalacje do spe-
cjalnie przygotowanych korytek. Teraz 
najwyższy czas, by ekipa remontowa 
odświeżyła całą klatkę.

W innej części osiedla, do wykona-
nych można już dopisać montaż ka-
set domofonowych w wejściach do kilku 
klatek schodowych w budynku przy uli-
cy hutniczej 3-5. Administracja pilotu-
je również kwestię porządkowania osie-
dlowego drzewostanu. W grudniu przy-
cinano gałęzie, zaś w styczniu wycinane 
mają być drzewa, na które otrzymano pi-
semną zgodę z Urzędu Miasta. rg

os. „Młodych”. Będzie remont klatki - ZhP 4
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Trema pierwszych zawodów
Grudniowy turniej – już w przedświą-

tecznej atmosferze – dedykowany był 
dzieciom w wieku 7-9 lat. Dla wielu 
z nich było to pierwsze zetknięcie się 
z zawodami, w których rywalizowało 
się z drużynami z innych osiedli, z nie-
znanymi sobie rówieśnikami. Choć 
większość trenuje już co najmniej kil-
ka tygodni, tremę było widać od pierw-
szych kontaktów z piłką. Z czasem, po 
kilku kolejnych niezłych zagraniach, 
blokady puszczały i dobrych akcji by-
ło znacznie więcej a widok dzieci ga-
niających za każdą piłką był czystą 
przyjemnością... ku uciesze dopingują-
cych rodziców, dziadków, zna-
jomych...

Do rywalizacji przystąpiły ze-
społy złożone z dzieci uczęsz-
czających na treningi w „Bań-
gowie”, „Bytkowie”, „Michałko-
wicach” i w os. „Tuwima”. Gra-
no systemem każdy z każdym, 
dwa razy po 12 minut. Choć 
wynik każdego z meczów był 
ważny, to jednak najważniej-
sza była dobra zabawa, z któ-
rej można wyciągnąć dla sie-
bie jakąś lekcję. Organizato-
rzy zdecydowali, jak zwykle 
zresztą w przypadku turniejów 
grup młodszych – iż poszcze-
gólne miejsca nie będą oficjal-
nie przydzielane, a zwycięzca-
mi zawodów będą wszyscy ich 
uczestnicy.

Przyznano jedynie nagrody indywi-
dualne dla:

- najlepszego bramkarza
- adrian Szewczyk, „Michałkowice”,

- najbardziej bramkostrzelnego 
zawodnika turnieju:

- Mateusz Leśków, „Bańgów” 
(6 goli).

Pamiątkowe medale i upominki świą-
teczne wręczali wspólnie Wiesław 
Jaźwiec – przewodniczący Rady Nad-
zorczej i Zbigniew Lekston – prezes 
Zarządu SSM, a także Małgorzata Pi-
chen – Naczelnik Wydziału Kultury 
i Sportu UM. 

Sponsorami imprezy byli wspólnie 
Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa oraz Urząd Miasta, a także 
P.P.H. „Zamont” Marcin Zawada.

- Turnieje organizowane od kilku lat 
w okolicach świąt, czy to przed Bożym 
Narodzeniem, czy przed Wielkanocą, 

to już stały element zajęć piłkarskich 
dla dzieci, choć przed pierwszym tur-
niejem nie spodziewaliśmy się, że aż 
tak to się rozwinie. Wpisane są nawet 
w kalendarz stałych imprez organizo-
wanych/współorganizowanych przez 

Miasto – mówi trener Dariusz rzeź-
niczek. - Nie zapraszamy na zawody 
klubowych zespołów, bo myślę, że mi-
jałoby się to z celem. Tutaj wszystkie 
drużyny są na jednym poziomie, przez 
co gra jest zacięta i nikt nie czuje się 
od kogoś dużo gorszy. Cieszy też to, 
że rodzice chętnie przychodzą z dzieć-
mi na turniej, a nawet niektórzy z nich 
angażują się w obsługę gastronomicz-
ną każdej imprezy. Integracja jest więc 
nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych 
- dodaje.

Treningi w ferie
Poza turniejem po przerwie świą-

tecznej zajęcia piłkarskie odbywają się 
według ustalonego terminarza. 
W ferie zimowe, tj. od 29. 01 
do 11. 02 br. treningi odbywać 
się będą tylko w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodo-
wych przy ulicy W. Budryka 
2 w Michałkowicach w czwart-
ki od 1700 – dla grup młodszych 
oraz 1800 dla starszych, ale bę-
dą otwarte dla dzieci – uczest-
ników z wszystkich osiedli.
Zapisy na treningi? Otwarte

Wciąż można zapisywać 
swoje pociechy. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jedno 
z zajęć i wypisać odpowiednią 
deklarację, jaką mają przy so-
bie trenerzy. Należy pamiętać 
jednak o sztywno ustalonym 
przedziale wiekowym 7-12 lat 

(funkcjonują dwie grupy podstawowe 
– 7-9 i 10-12 lat) oraz dodatkowe +12 
dla tych, którzy wcześniej chodzili na 
te treningi, prowadzone jednak tylko 
w miesiącach letnich.

rg

IV Turniej Świąteczno-Noworoczny udany!
To było do przewidzenia. Kolejny turniej świąteczno-noworoczny dla dzieci uczestniczących w darmowych 

zajęciach piłkarskich zorganizowany 14 grudnia w Kompleksie Sportowym „Michał” wypadł znakomicie. 
Dobrze bawili się na boisku młodzi piłkarze, nie gorzej publiczność, ciepło dopingująca ich z wysokości trybun...

według ustalonego terminarza. 
W ferie zimowe, tj. od 29. 01 
do 11. 02 br. treningi odbywać 
się będą tylko w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodo-
wych przy ulicy
2
ki od 17
oraz 18
dą otwarte dla dzieci – uczest-
ników z wszystkich osiedli.
Zapisy na treningi? Otwarte

swoje pociechy. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jedno 
z zajęć i wypisać odpowiednią 
deklarację, jaką mają przy so-
bie trenerzy. Należy pamiętać 
jednak o sztywno ustalonym 
przedziale wiekowym 7-12 lat 

Terminarz zajęć w salach gimnastycznych
„Bytków” – Zespół Szkół Sportowych (ul. Mikołaja 3)

Poniedziałki:
- 1900-1945 - dzieci 7-9 lat

- 1945 - 2030 – dzieci 10-12 lat
„Tuwima” – Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Lipowa 3)

Wtorki:
- 1630 - 1730 - dzieci 7-9 lat

- 1730 - 1830 - dzieci 10-12 lat
„Bańgów” – Szkoła Podstawowa nr 16 

(ul. Karola Szymanowskiego 11)
Środy:

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

„Michałkowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych (ul. Witolda Budryka 2)

Czwartki:
- 1700 - 1800 - dzieci  7-9 lat

- 1800 - 1900 - dzieci 10-12 lat

Baco, a umiecie powiedzieć 
„chrząszcz brzmi w trzcinie” ?

- A co mom nie umieć !
- No to mówcie.
- Robok burcy w trowie. 

  
Ceper pyta bacy:
- A za co się przebierzecie na syl-

westra?
- Eeee ja to sie psebiore za oscypka.

- Jak to za oscypka?
- Bede se stoł w kącie i śmierdzioł...

  
Oddział terenowy Centralnego Biura Śled-

czego w Nowym Targu, dzwoni telefon.
- Słucham?
- Dobry... Kciołek podać, że Jon-

tek Kapciuś Parzenica chowie w stogu 
drzewa maryhuane.

- Dziękujemy za doniesienie, zajmie-
my się tym.

Następnego dnia zjawili się na po-
dwórku u Parzenicy rządni sensacji 
agenci CBŚ, rozwalali drzewo rąbiąc 

każdy kawałek na dwie części, ale nar-
kotyków nie znaleźli. Na koniec wydukali 
do przyglądającego się ze zdziwieniem 
Parzenicy „Przepraszamy” i odjechali. 
Zdziwiony Przepustnica słyszy w domu 
dzwoniący telefon, idzie odebrać:

- Słucham?
- Hej, Jontek... Stasek godo. Byli 

u ciebie z cebesiu?
- Byli, tela co pojechali.
- A drzewa ci narąbali?
- Ano narąbali.
- Syćkiego nojlepsego z okazji uro-

dzin, hej!
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hutnicza 3-5

Kolejowa

Segregować, segregować i jeszcze raz segregować  
– a można co widać

Powstańców 46a-54C
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Oddzielone surowce  
– co najmniej 30%

Według analizy stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi za 2016 rok 
osiągnęliśmy jako gmina Siemianowi-
ce Śląskie poziom 24,56% - przy wy-
maganym na tamten rok poziomie 
18%. W 2017 wskaźnik ten wzrósł 
o kolejne 2%, czyli do 20%. To, na ile 
wypełniliśmy oczekiwany poziom, jeśli 
chodzi o segregację odpadów, pokaże 
kolejna analiza stanu gospodarki od-
padami komunalnymi, jaka opracowa-
na zostanie przez Urząd Miasta w naj-
bliższych kilku tygodniach.

 W tym roku wzrost ten winduje o ca-
łe 10%... Żeby więc spełnić 30-pro-
centowy poziom recyklingu i przygo-
towania do ponownego użycia papie-

ru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
musimy przyłożyć się jeszcze bardziej 
do obowiązku segregacji odpadów ko-
munalnych. Uświadomić sobie trzeba 
wreszcie, że jeśli tego nie zrobimy, to 
po 2020 roku, kiedy ten poziom winien 
być już ponad 50-procentowy (czyli ty-
le wytwarzanych przez nas odpadów 
komunalnych powinna być poddawa-
na recyklingowi), przyjdzie nam prę-
dzej, czy później jako gmina, a dalej - 
jej mieszkańcy zapłacić.

Segregacja musi wejść w nawyk
Tej odpadowej świadomości nieste-

ty nie widać u części mieszkańców za-
sobów SSM. Tym razem przyjrzeliśmy 
się kontenerom na odpady zmieszane 
w osiedlu „Centrum”. Bez grzebania 
można zauważyć, że niektórzy miesz-

kańcy za nic mają obowiązek, mija-
jąc pojemniki na surowce wtórne, wy-
rzucając plastiki, papier, szkło z resztą 
odpadów do zmieszanych. 

Czasy, kiedy powszechnie wyrzucało 
się śmieci do kosza bez zastanowienia 
się nad wydzieleniem z nich surowców 
wtórnych minęły, chyba bezpowrotnie. 
Dzisiaj, gdy produkujemy coraz więcej 
odpadów, byśmy nie utopili się w to-
nach nieprzetworzonych, trudno roz-
kładających się śmieci, myśląc o na-
szym środowisku naturalnym, na świe-
cie (w tym Unii Europejskiej) kładzie 
się nacisk na rozbudowę systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów i przetwa-
rzania ich do ponownego użycia. Eks-
perci, specjaliści, urzędnicy, zarządcy 
analizują programy, wymyślają nowe 
projekty, rozwiązania. Przeznaczane 
na ich realizację są miliony złotych, eu-
ro, funtów. Bez zaangażowania zwy-
kłych mieszkańców te programy sta-
ną pod ogromnym znakiem zapytania, 
a konsekwencje dla nas samych, dla 
naszych dzieci, wnuków i kolejnych 
pokoleń mogą być przerażające...

rg, pes

Odpady komunalne

Segregujmy, bo...
2018 rok będzie w pewien sposób przełomowy, jeśli chodzi o obo-

wiązek segregacji odpadów. Jako mieszkańcy gminy ma-
my co roku do osiągnięcia pewne ustalone odgórnie poziomy recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych. Ten poziom 
zdecydowanie idzie teraz do góry... 

Drzwi na cenzurowanym
Święta, Sylwester jak i dni poprzedzające upłynęły w miarę spokojnie. Piszemy w miarę, bo do pełni szczęścia 

brakuje chociażby tego, że gdyby dewastacji w ogóle nie było to nic o zniszczeniach nie pisalibyśmy.

No cóż, mamy nadzieję, że z biegiem 
czasu ich ilość będzie malała, a kiedyś 
może i całkowicie znikną z osiedlowe-
go krajobrazu, czego wszystkim na 
progu Nowego Roku życzymy. 

Wśród zniszczeń na czoło wysuwa-
ją się wszelkie uszkodzenia drzwi wej-
ściowych. Jest to zdumiewające. Te 
dewastacje na obecną porę roku są 
jak znalazł. Ciepło ma którędy uciekać, 
wychładzają się ściany itd. itp. Tym sa-
mym rośnie zużycie energii. Przebu-
dzenie przyjdzie, gdy będzie rozlicza-
ne. Wtedy wrzask: co tak dużo pła-
ce, bo kto tam będzie pamiętał, że 
ileś ciepła popłynęło sobie do atmos-
fery przez zbędnie zniszczone drzwi – 
uszkodzone zamki, wybite szyby. 

Te straty to jedno, a drugie to fakt, iż 
każdy z mieszkańców musi wiedzieć, 
że każda celowa dewastacja czegoś, 
co mogłoby służyć miesiącami, latami 
to zbędne wydatki nawet, jeżeli koszt 
wynosi parę złotych. To koszt, który 

pokrywamy z naszych wpłat. Te zbęd-
ne wydatki to po prostu wyrzucanie 
pieniędzy w błoto, naszych pieniędzy, 
bo nikt inny na utrzymanie budynków, 
ich otoczenia nie płaci jak My, tylko 
My sami. Te parę złotych przemnożo-
ne przez ilość bezmyślnie i niepotrzeb-
nie niszczonych przedmiotów przekła-
da się na znaczące już kwoty, które nie 
jeden chciałby mieć.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, 
lecz jako listę zbędnych wydatków, ja-
ko listę zapłaconych rachunków za na-
prawy, których kwota się sumuje, su-
muje, sumuje i rośnie, rośnie, rośnie.

Przypominamy, że non stop aktualna 
jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, 
to znaczy zakończone albo wyrokiem 
sądu, albo ugodą ze sprawcą, który 
zobowiąże się do naprawy zniszczeń 

i pokrycia wszelkich kosztów swego 
wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, bo nie zamierza odpuścić nisz-
czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić się nad ofertą, 2 tysiące pie-
chotą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamierza 
przekazać takie informacje, to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-
ne w Dziale GZM, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona.

a w osiedlach zanotowano:
„Bańgów”

- M. Skłodowskiej-Curie 73 – wyrwa-
no klamkę w drugich drzwiach wej-
ściowych,

- Wł. reymonta 10 – rozbito szybę 
w drzwiach wejściowych.

im. Juliana Tuwima
- Okrężna 7 – zdewastowano samoza-

mykacz i wkładkę drzwi wejściowych.
 „Centrum”

- hutnicza 3-5 – bazgroły na elewacji.
pes

Oszczędzając ciepło pamiętaj o prawidłowej wentylacji!!!



40 MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2018

Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Ankra; 8. Rączka 

u drzwi. 9. Umysł; 10. Dźwig domo-
wy; 11. Okrasa; 12. Więcej niż nie-
dostatek; 13. Złocone wokół obra-
zów nie tylko w muzeum; 15. Gru-
by koc; 17. Krupczatka. 18. Ptak mor-
ski; 19. Zaokrąglenie kadłuba stat-
ku; 20. Ślad po pile; 21. Kawa ro-
dem z Etiopii; 25. Mieszka za Ura-
lem; 28. Patowa sytuacja; 31. Ko-
ściół biskupa; 32. Zagadka liczbowa; 
33. Symbol miłosierdzia; 34. Oktet + 
jeden; 35. Rodzaj pierogów; 36. Biała 
skała; 37. Napój na mleku.

PiONOWO: 1. Znamię; 2. Słuch, 
wzrok i węch; 3. Czarny napój; 4. Wa-
ga węgla; 5. Saracen; 6. Historia; 
7. Modyfikacja; 14. Grudniowa impre-
za dla dzieci zorganizowana przez 
SSM; 15. Rysunek krzyżówki; 16. Ta-
nia i skuteczna na łamach „Mojej 
Spółdzielni”; 21. Natarcie; 22. Pomoc; 
23. Jeden z 232 w zasobach Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej; 24. Może być z kremem; 26. Śle-
pa uliczka; 27. Tojad, roślina trująca; 
29. Najniższa kondygnacja budynku; 
30. Rodzaj sztalugi.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 24 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 stycznia br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 1/2018 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 1/2018 – decyduje da-
ta wysłania e-maila

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych. Z udziału 
w losowaniu wyłączeni są dłużni-
cy, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, pracownicy SSM i redak-
cja „MS”.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 12/2017 z hasłem: Wigilijna gwiazd-
ka otrzymują: Zofia Jankowska, ul. 
Wł. Jagiełły 31D (I miejsce); Natalia 
Kobielska, Powstańców 54C (II miej-
sce); Marzena andrzejczak, ul. Boh. 
Westerplatte 12 (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.

Nagrody niespodzianki
- ścienne kalendarze SSM na 2018 r. 

otrzymują wszyscy Czytelnicy, którzy 
w terminie przesłali prawidłowe roz-
wiązania grudniowej krzyżówki. Są to:

eugeniusz Banasik, Danuta Barzant-
ny, Danuta Borczyk, Mariusz Breguła, 
ilona Brol-Musioł, Bogusław Dzielski, 
Marceli Ferdyn, Teodor Gorol, Paweł 
Gwóźdź, ewa hausler, urszula Karaś, 
Barbara Katerwa, Małgosia Kaźmier-
czak, Gabriela Kielb, Barbara Kubicz, 
Bronisław Laube, Marek Lazaj, ilona 
Ligenza, Bożena Lis, Krzysztof Ma-
lordy, Barbara Maintok, Marian Nie-
widok, anita Nowaczyk, Monika No-
wicka, elżbieta Ochman, ilona Pawly-
ta, Jacek Pilot, arkadiusz Pop, Barba-
ra rzychoń-Grzelak, Teresa Sroczyń-
ska, iwona Wanot, Beata Wiercimok. 

Gratulujemy i zapraszamy po odbiór 
nagrody do działu GZM z własnym 
wydrukiem e-maila wysłanego do Re-
dakcji „MS”.

„Społem” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców w Siemiano-
wicach Śl. zaprasza na „Uśmiech-
nięte Zakupy” do naszych placó-
wek 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: „Kolumb”, Chorzów. Nakład: 12500 egzemplarzy. 
Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie 

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 5 stycznia 2018 r.
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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 porcję 
łyżką wazową na rozgrzaną, wysma-
rowaną patelnię. Smażyć z obu stron 
cienkie naleśniki, przekładać nadzie-
niem, zwijać w rulon lub składać w chu-
steczkę. Gotowe przekładać na drugą 
patelnię lub żaroodpornego naczynia, 
trzymać w cieple aż do usmażenia po-
zostałych. Naleśniki podawać z serem, 
dżemem, sosami, ketchupem, z dodat-
kiem surówek... lub np. z parówkami – 
Obrane parówki obsmażyć na tłuszczu, 
posypać przyprawami i zawijać w go-
rące naleśniki. Podawać z gorącym pi-
kantnym sosem pomidorowym.

Jaki będzie 
2018 rok?

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

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 najprawdo-
podobniej 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 namyślałaś, czy 
wydać na to pienią-

dze, ale wreszcie podejmiesz decyzję 
i nie będziesz tego żałować. Osobom 
młodszym powiększy się rodzina, star-
szych ucieszy wnuczek.

Rok, który minął, nie 
był dla Ciebie łaska-
wy. Ten, który nad-
szedł, będzie zde-

cydowanie lepszy, a w każdym razie 
spokojniejszy. Możesz oczekiwać cze-
goś 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 czeka Cię 
ciekawy wyjazd, mo-
że nawet delegacja za 
granicę? Jesienią, gdy 
będziesz uczestniczyć 

w ważnej naradzie, nie upieraj się przy 
forsowaniu, bez gruntownego przemy-
ślenia, 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.
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...straszne
Statystyki dowodzą, że najwięcej za-

truć tlenkiem węgla (CO) mamy zimą. 
W gazetach, na portalach interneto-
wych „krzyczą” od czasu do czasu ty-
tuły: „Czad zabił maturzystkę”, „Za-
czadziło się małżeństwo”, „Czad za-
bił niemowlę”, matkę i dzieci, studen-
tów itd. Tylko w zeszłym se-
zonie grzewczym 2016/2017 
roku w województwie śląskim 
osób poszkodowanych w wy-
niku podtruć tlenkiem wę-
gla było 891, a ofiar śmier-
telnych 13, w tym 2 w poża-
rach. Choć statystyka obej-
muje również poszkodowa-
nych w pożarach, niemniej 
cyfry są wysokie.

W samych Siemianowi-
cach Śląskich w tym sezo-
nie grzewczym, tj. od począt-
ku września – jak wylicza kpt. 
Mariusz rozenberg, dowód-
ca Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Komendzie Miej-
skiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Siemianowicach Śl. 
– strażacy podejmowali in-
terwencje 22 razy – na miej-
scu ujawniając obecność cza-
du. Poszkodowanych w wy-
niku tych działań zostało 30 
mieszkańców, w tym 8 dzieci. 
Wszyscy trafili do szpitala...

Cichy zabójca
Wykrycie czadu – wbrew przeróż-

nych opinii – za pomocą naszych 
zmysłów jest niemożliwe. Tlenek wę-
gla, potocznie zwany czadem jest ga-
zem powstającym w wyniku niepeł-
nego spalania węgla i substancji, któ-
re w swym składzie posiadają węgiel. 
Jest tym groźniejszy, że nie posia-
da ani zapachu, ani barwy, nie szczy-
pie w oczy, nie dusi w gardle. Określe-
nie „Cichy zabójca”, jakie przyjęło się, 
jest celne.

Czad powstaje, gdy zbyt mała ilość 
tlenu bierze udział w procesie spala-
nia. Dlatego między innymi tak waż-
na jest:
- prawidłowa wentylacja mieszkania, 

dzięki czemu po pierwsze szansa 
na powstanie tlenku węgla jest zni-
koma, a gdy z jakichś względów tle-

nek węgla się wytworzy, to może się 
ulotnić,

- sprawność naszych urządzeń gazo-
wych, by zminimalizować możliwo-
ści jego powstawania.

Na ile w spółdzielczych budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych

... problem czadu występuje? Jakie 

są przyczyny powstawania tlenku wę-
gla i jak możemy problemu uniknąć? 

Choć większość zdarzeń z wykry-
ciem czadu odnotowuje się w starym 
budownictwie i z tym się to niebezpie-
czeństwo kojarzy, to w nowych spół-
dzielczych budynkach również takie 
przypadki się zdarzają. Jest ich mniej, 
ale są. Przyczyny mogą być różne. 
W budynkach mieszkalnych z lat 70. 
i 80. zamontowane są popularne ga-
zowe przepływowe podgrzewacze wo-
dy. Niewłaściwe działanie czy użytko-
wanie „piecyków gazowych” grozi za-
truciem poprzez tlenek węgla. Dla-
tego ważne, aby zadbać o właściwą 
wentylację naszych mieszkań. Nie tyl-
ko ze względu na bezpieczeństwo, ale 
też komfort zamieszkania. W zawilgo-
conych mieszkaniach, albo w takich, 
w których nie występuje wymiana po-
wietrza po prostu źle nam się mieszka.

Najczęstszą przyczyną zatruć tlen-
kiem węgla jest niesprawna instalacja 
wentylacyjna, kominowa lub niewłaści-
wa praca urządzeń grzewczych na pa-
liwo stałe i gazowe. Pamiętajmy za na-
pływ powietrza do mieszkania – a to 
podstwa do prawidłowego spalania – 
my odpowiadamy.

Jeśli któryś z wymienionych elemen-
tów jest wadliwy rośnie ryzyko groma-
dzenia się czadu i wówczas dochodzi 
do nieszczęścia…

Słuchajmy i uważajmy
Wpuszczajmy do domu kominiarza. 

Słuchajmy jego zaleceń. Jeżeli on mó-
wi, że kratkę wentylacyjną na-
leży udrożnić, to musimy to 
zrobić. Nie róbmy z mieszka-
nia „termosu”, gdyż do prawi-
dłowej pracy gazowego prze-
pływowego podgrzewacza 
wody konieczna jest wymia-
na powietrza. Użytkujmy in-
stalacje, w których odbywa 
się proces spalania w sposób 
zgodny z przeznaczeniem. 
Zwracajmy uwagę przy za-
kupie drzwi do łazienki na to, 
czy na pewno są one prze-
znaczone właśnie do tego po-
mieszczenia, czy tylko na to 
wyglądają, ponieważ „łazien-
kowe” muszą mieć wyraźny 
otwór wentylacyjny (minimum 
o powierzchni 220 cm2), co 
również znajduje swoje umo-
cowanie prawne.

Straż pożarna radzi...
Człowiek nie ma zmysłu do 

tego, by rozpoznać czad, jed-
nak taki „zmysł” – co podkre-

śla kpt. Mariusz Rozenberg z siemia-
nowickiej straży pożarnej – posiada 
czujnik tlenku węgla. - Dzisiaj to wyda-
tek około 80-90 złotych, ale o ile cen-
niejsze jest nasze życie? Warto się za-
opatrzyć w to urządzenie i zamonto-
wać zgodnie z instrukcją obsługi w po-
bliżu piecyka gazowego. Pamiętajmy 
jednak, że taki czujnik jedynie ostrze-
ga przed zagrożeniem, a nie zapobie-
ga przed zatruciem jak powszechnie 
wiadomo. Nawet jego prawidłowa in-
stalacja nie zwalnia nas z zapewnienia 
prawidłowej wentylacji oraz eksploata-
cji urządzeń grzewczych.

Na sygnał dźwiękowy takiego czujni-
ka należy niezwłocznie otworzyć okna, 
opuścić mieszkanie i czekać w klatce 
schodowej na przyjazd straży pożar-
nej i pogotowia ratunkowego – instru-
uje strażak.

Rafał Grzywocz
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Objawy zatrucia tlenkiem węgla:
- ból głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszności,
- trudności z oddychaniem, oddech 

przyspieszony, nieregularny,
- senność,
- duszności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także 
zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powo-
dują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca na-
gromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie 
przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak ratować zaczadzonego?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:

- natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia 
usunąć truciznę,

- jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
- rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie roz-

bieraj go, gdyż nie można doprowadzić do przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie 

oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego 
oddychania i masażu serca. Wezwij służby ratownicze: po-
gotowie ratunkowe – 999, straż pożarną – 998 lub 112.

Obudź czujność

Czad – zimowy zabójca
Według badań zleconych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i ad-

ministracji, 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Co czwar-
ty myśli, że pozna go po zapachu albo dymie. Proste, gdy tymczasem...
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Prywatny Gabinet Psychoterapii
Psychoterapeuta Olga Przybyłek

Oferuję pomoc
psychologiczną w formie: 
 Psychoterapii indywidualnej

 Konsultacji psychologicznej

 Interwencji kryzysowej

Zadzwoń +48 510-379-421
Katowice ul. Barbary 14/8

https://twojpsycholog.info.pl
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Osiedla świąteczne
Atmosferę świąt czuć było nie tylko w kościele, mieszkaniu, ale też w wielu miejscach zasobów SSM, gdzie przystrojo-

ne w ozdoby były okna, balkony, a nawet przydomowe ogródki...
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