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e-mail do redakcji:e-mail do redakcji:e-mail do redakcji:

ssm@poczta.fm

Na s t ronach :

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

Plan remontów – cd.
Seniorze – wyjdź

Gruzu nie wyrzucamy...
Telefonicznie wyłudzają

Zima 
w kratkę

nie za dużo okazji w tym sezonie 
zimowym do zabawy na śniegu. gdy 
jednak się pojawi too...

kiełbaski palce lizać…

To 
zapamiętają
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2000 zł czeka  2000 zł czeka  2000 zł czeka

Komu to przeszkadza?

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Przeglądy rejestracyjne

ul. Mazurska 1
(Chorzów Stary)
41-500 Chorzów
tel. 785-907-606

s-520/02-18

Siemianowicka

Stacja
Kontroli

Pojazdów

W
róblew

skiego
Bytkow

ska

M
azurska

W
ieża TV

ręce opadają i serce się kroi, gdy 
ogląda się zdjęcia na stronie 

ostatniej i te poniżej. na ostatniej ja-
kiś tuman w kilku miejscach ponisz-
czył ogrodzenie nie dawno oddane-
go do użytku placu zabaw przy ul. 
Okrężnej. Tu możemy „podziwiać” 
wypalone kontenery na makulaturę.

Te fotografie nie potrzebują komen-
tarza poza jednym: Naprawa kosztuje.

Każdy z nas musi wiedzieć, że każda 
celowa dewastacja czegoś, co mogło-
by służyć miesiącami, latami to zbędne 
wydatki nawet, jeżeli koszt wynosi pa-
rę złotych. To koszt, który pokrywamy 

z naszych wpłat. Te zbędne wydatki to 
po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto, 
naszych pieniędzy, bo nikt inny na utrzy-
manie budynków, ich otoczenia nie pła-
ci jak My, tylko My sami. Te parę złotych 
przemnożone przez ilość bezmyślnie i 
niepotrzebnie niszczonych przedmiotów 
przekłada się na znaczące już kwoty, 
które nie jeden chciałby mieć.

nagrody czekają
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 pobłażać 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.

W osiedlach zanotowano:
im. Juliana Tuwima

- Okrężna – zniszczono ogrodzenie 
placu zabaw,

- Okrężna 13-15 i Wojciecha korfan-
tego 17 – podpalono kontenery na 
papier.

„Michałkowice”
- Władysława andersa 8 – urwano 

klamkę w drzwiach wejściowych,
- Wyzwolenia, wymiennikownia 

– bazgroły na elewacji,
- Przyjaźni 44-46 – połamano drzewo.

„Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 25a – skra-

dziono krzywkę ruchomą dźwigu 
osobowego,

- Wł. Jagiełły 9a – wybito szybę 
w drzwiach wejściowych.

„Centrum”
- ryszarda gansińca 7 – zniszczono 

obudowę śmietnika. pes
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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
ZBignieW JarOSZ, Wanda STOlarCZyk*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
5. marca 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 9. kwietnia 2018 r. dyżurować będą  

 Joanna Baranowicz – Pluskwik  Wiesław Jaźwiec 
*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



4 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2018

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

informuje, że

1 marca 2018 r. 
- o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ustanowienie prawa  

odrębnej własności do lokalu mieszkalnego: 

1. Walerego Wróblewskiego 71/149  o pow. 38,00 m2 cena wywoławcza 76.800,00 zł  
10 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, piwnica.

2. kolejowa 3B/19  o pow. 70,00 m2 cena wywoławcza 108,500,00 zł  
1 piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, piwnica.

Lokal będący przedmiotem przetargu można będzie oglądać 
do 28.02.2018 roku

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją osiedla „Chemik” (W. Wróblewskiego 71/149) - pod nu-
merem tel. 32 228-57-78 lub administracją osiedla „Centrum” (Kolejowa 3B/19) - tel. 32 228-17-39.

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 01.03.2018 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  notarialnego 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.

Rada miała do rozpatrzenia kilkana-
ście punktów porządku dnia obejmują-
cych łącznie kilkadziesiąt stron przy-
gotowanych materiałów. O jakiejkol-
wiek taryfie ulgowej nie ma nawet co 
wspominać. Mimo tak napiętego har-
monogramu, obrady przebiegły bardzo 
sprawnie, na co kolosalny wpływ bez 
wątpienia miały wcześniejsze obrady 
w komisjach stałych RN SSM i wypra-
cowane tam stanowiska oraz bardzo 
dobrze przygotowane materiały zawie-
rające oprócz warstwy tekstowej bar-
dzo liczne wykresy i przejrzyste tabele, 
co podkreślali w swych wystąpieniach 
szefowie komisji prezentujący opinie 
komisji odnoszące się do każdego me-
rytorycznego punktu obrad i wniosko-
wali o przyjęcie bez uwag.

rada podczas posiedzenia rozpa-
trywała m.in.:
- powołanie siedmioosobowej Komisji 

statutowej – patrz uchwała,
- wykonanie finansowe planu remon-

tów za 2017 r.,

- wykonanie rzeczowe planu robót re-
montowo-konserwacyjnych SSM za 
2017 r.

- informację o zaległościach czynszo-
wych do dnia 31. 12. 2017 r.

- informację o mieszkaniach z kredy-
tem,

- sprawozdanie Spółdzielni w zakre-
sie działalności członkowsko-miesz-
kaniowej i lokali użytkowych SSM za 
2017 rok.

- informację o skargach, wnioskach 
i zapytaniach zgłaszanych przez 
członków Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w 2017 r.

- informację o przygotowaniach do ak-
cji „Zima w mieście 2018” organizo-
wanej przez DK „Chemik”.
do przedłożonych i przyjętych ma-

teriałów będziemy się odnosić w ko-
lejnych wydaniach „MS”

Omawiając wyniki finansowe i rze-
czowe wykonania planu remontów 
podkreślano, że zadania zrealizowano 
praktycznie bez zastrzeżeń, mimo iż 

rok był trudny, gdyż czasami pojawia-
ły się problemy wykonawcze w firmach 
realizujących prace na rzecz SSM. Od-
nosząc się do zadłużeń czynszowych 
podkreślano, że ich nieznaczny wzrost 
– ogólny wskaźnik zadłużenia bieżą-
cego, uległ niewielkiemu podwyższe-
niu o 0,11 % i wynosi 2,93 % – nie ma 
wpływu na działalność Spółdzielni to 
efekt postępującej pauperyzacji oraz 
wprowadzenia dodatkowych danych. 
W opisie do analizy zadłużeń zapisa-
no m.in.:

„...Przedstawiona sytuacja, pomimo 
kwotowego i procentowego (w stosun-
ku do naliczeń rocznych o 0,40 %) 
wzrostu zadłużenia świadczy o dużym 
zdyscyplinowaniu członków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
pozostałych użytkowników lokali, wy-
kazujących się poprzez regularne i ter-
minowe płatności dużą dojrzałością 
i solidnością. Niebagatelną motywacją 
do terminowego opłacania „czynszu” 
są również losowane nagrody w orga-
nizowanym przez Zarząd SSM od wie-
lu lat „Wielkim Konkursie”, w którym 
biorą udział wszyscy użytkownicy lo-
kali nieposiadający na ostatni dzień 
roku zaległości „czynszowych”. Uła-
twieniem systematycznego opłacania 
„czynszów” w prawidłowej wysokości 

Obradowała rada nadzorcza SSM

Ogrom spraw
Pierwsze w nowym roku posiedzenie rady nadzorczej Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 29 stycznia. Tradycyjnie miej-
scem obrad była salka konferencyjna w siedzibie Zarządu SSM przy ul. Bo-
haterów Westerplatte 20.
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ciąg dalszy na str. 6

jest udostępnienie przez Zarząd plat-
formy elektronicznej do zapoznawania 
się z bieżącym stanem opłat czynszo-
wych dla użytkowników lokali.

W stosunku do osób zalegających 
z opłatami Zarząd SSM podejmuje 
różnego rodzaju działania mające na 
celu odzyskanie zaległych kwot. Do 
działań tych należy dostar-
czanie informacji przez służ-
by księgowe o zaległościach 
„czynszowych” w postaci „po-
twierdzenia salda” czy też za-
wiadomienia o wysokości sal-
da, jak również poprzez kore-
spondencję i rozmowy prze-
prowadzane przez pracow-
ników SSM oraz kierowanie 
spraw o zapłatę należności 
do sądu. W 2017 r. wysłano:
- do osób zalegających z opła-

tami powyżej 3 miesięcy 
– 613 monitów przedsądo-
wych (w 2016 r. – 890),

- do osób zalegających 
z opłatami do 3 miesięcy 
– 2 237 wezwań do zapła-
ty oraz 809 wezwań do za-
płaty odsetek (w 2016 r. – 2 
176. o odsetki – 854),

- do wszystkich osób zalega-
jących z opłatami za miesz-
kania na dzień 30. 11.2017 
r. – 2 246 zawiadomień 
o wysokości salda (na 20. 
10. 2016 r. – 2 813),

- do wszystkich osób zalega-
jących z opłatami za loka-
le użytkowe na 31. 12. 2017 r. – 166 
potwierdzeń sald (w 2016 r. – 176).
W ramach odzyskiwania zaległości 

SSM współpracuje z 2 firmami windy-
kacyjnymi.

W 2017 r. wytoczono 85 (w 2016 
r. 79) spraw sądowych o zapłatę na-
leżności w lokalach mieszkalnych na 
kwotę 498 113,76 zł (w 2016 r. 540 
750.66 zł) oraz 12 spraw sądowych 
dotyczących lokali użytkowych na 
kwotę 34 925,67 zł (w 2016 r. 5 spraw 
na 15 474,63 zł).

(...) Po wyczerpaniu wszystkich spo-
sobów na odzyskanie zaległości czyn-
szowych, w sytuacji braku innych środ-
ków pozwalających na zaspokojenie 
roszczeń Spółdzielni, Zarząd SSM kie-
ruje przeciwko uporczywemu dłużni-
kowi wniosek do sądu o eksmisję lub 
też do komornika o zaspokojenie swo-
ich roszczeń poprzez licytację zadłu-
żonego lokalu.

Pomimo występowania zaległości 
w „opłatach czynszowych”, które są 

zjawiskiem nagminnie występującym 
we wszystkich spółdzielniach miesz-
kaniowych w Polsce. Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa po-
siada dobrą płynność finansową, 
co pozwala jej na prawidłowe i ter-
minowe regulowanie swoich zobo-
wiązań. Zaległości czynszowe dzię-

ki prawidłowym i sprawnym działa-
niom windykacyjnym nie stanowią, 
więc realnego, dającego się przewi-
dzieć w niedalekiej przyszłości za-
grożenia dla działalności SSM.”

Z kolei w Sprawozdaniu z działalno-
ści członkowsko-mieszkaniowej i lokali 
użytkowych czytamy m.in.: 

„W okresie od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2017 roku spośród korespondencji, 
która trafiła do Spółdzielni, do działu 
członkowsko-mieszkaniowego i loka-
li użytkowych skierowano 1885 pism, 
z czego na 1107 udzielono odpowie-
dzi, a w pozostałych sprawach wysta-
wiano umowy o ustanowieniu spół-
dzielczych lokatorskich praw do miesz-
kań, wydano decyzje potwierdzają-
ce nabycie przez Członków mieszkań 
i garaży na podstawie zawartych ak-
tów notarialnych, wystawiono decy-
zje potwierdzające nabycie mieszkań 
i garaży w oparciu o załatwione spra-
wy spadkowe, podziały majątku, licy-
tacje komornicze itp.

Udzielano również odpowiedzi na 
pisma dotyczące najmu lokali użyt-
kowych, dzierżaw terenu, działalno-
ści gospodarczej prowadzonej w lo-
kalach mieszkalnych z zasobów SSM, 
reklam itp.

Podpisano 42 nowe umowy naj-
mu na lokale użytkowe, 15 umów na 

dzierżawę terenu i 6 umów 
na reklamy. Ponadto na wnio-
ski najemców i dzierżawców 
udzielano zgody na poddzier-
żawy terenu, podnajmy lokali 
oraz na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w miesz-
kaniu. Wystawiano również 
na bieżąco aneksy do zawar-
tych wcześniej umów, wpro-
wadzając m.in. aktualne dane 
zgłaszane przez najemców/
dzierżawców.

Po zaopiniowaniu przez Ra-
dy Osiedli wydano również 
zgody na:
- sprzedaż alkoholu w wynaj-
mowanych lokalach,
- umieszczenie reklam na te-
renach i budynkach należą-
cych do Spółdzielni,
- handel zniczami i kwiatami 
w okolicach cmentarzy,
- w innych bieżących spra-
wach wnioskowanych przez 
zainteresowanych.

W wyniku przeprowadzo-
nej inwentaryzacji w pawilo-
nie przy ul. W. Wróblewskie-
go 65-67 została sporządzo-

na nowa uchwała określająca przed-
miot odrębnej własności znajdujących 
się w nim lokali, uwzględniająca za-
twierdzone zmiany powierzchni po-
szczególnych lokali.

W 2017 roku w wyniku adaptacji 2 
lokali użytkowych na osiedlu Bańgów, 
uzyskano 4 mieszkania przeznaczone 
do wynajmu.

Z ruchu ludności uzyskano 5 miesz-
kań, które zostały sprzedane w trakcie 
5 zorganizowanych przetargów.

Ponadto, zawarto umowy o ustano-
wienie praw do lokali oraz wydano de-
cyzje potwierdzające uprawnienia do 
lokali z tytułu:
- Zgonu i prawa do spadku - mieszka-

nia lokatorskie – 12.
- Rozwodów - mieszkania lokatorskie 

– 2.
- Darowizny, sprzedaże na rynku wtór-

nym, podziały majątku, dziedzicze-
nia - spółdzielcze własnościowe 
– 204.

le użytkowe na 31. 12. 2017 r. – 166 ki prawidłowym i sprawnym działa-

dzierżawę terenu i 6 umów 
na reklamy. Ponadto na wnio-
ski najemców i dzierżawców 
udzielano zgody na poddzier-
żawy terenu, podnajmy lokali 
oraz na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w miesz-
kaniu. Wystawiano również 
na bieżąco aneksy do zawar-
tych wcześniej umów, wpro-
wadzając m.in. aktualne dane 
zgłaszane przez najemców/
dzierżawców.

dy Osiedli wydano również 
zgody na:
- sprzedaż alkoholu w wynaj-
mowanych lokalach,
- umieszczenie reklam na te-
renach i budynkach należą-
cych do Spółdzielni,
- handel zniczami i kwiatami 
w okolicach cmentarzy,
- w innych bieżących spra-
wach wnioskowanych przez 
zainteresowanych.

nej inwentaryzacji w pawilo-
nie przy ul. W. Wróblewskie-
go 65-67 została sporządzo-

na nowa uchwała określająca przed-

UCHWAŁA NR 1/2018
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Rady Nadzorczej
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: powołania Komisji Statutowej
Działając w oparciu o § 24 ust. 3 Statutu SSM Rada Nadzorcza 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

P O S T A N A W I A
§ 1  

Powołać Komisje Statutową w składzie: 
1. Borys Rak
2. Zbigniew Lekston
3. Wiesław Jaźwiec
4. Zbigniew Jarosz
5. Jerzy Kurzawa
6. Jolanta Sobek
7. Krystyna Śliwiok 

§ 2
Celem Komisji Statutowej jest przygotowanie projektu 
zmian w Statucie SSM w związku z nowelizacją Ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 3
Komisja działa od chwili powołania do czasu zatwierdzenia 
Statutu przez WZCz i zarejestrowania przez Sąd.

§ 4
Na wniosek Przewodniczącego Komisji jej skład może być 
powiększony o inne osoby. 

RADA  NADZORCZA
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- Decyzje potwierdzające nabycie 
przez Członków Spółdzielni prawa 
odrębnej własności do mieszkania 
– 84.

- Kupna, dziedziczenia, podziału ma-
jątku i darowizny garaży – 59.
Z tytułu Ustanowienia i przeniesienia 

prawa odrębnej własności mieszkań 
Spółdzielnia zawarła 38 aktów nota-
rialnych, z czego 1 akt dotyczył miesz-

kania gdzie dokonano całkowitej spła-
ty zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek 
wg tzw. normatywu.

Z tytułu ustanowienia i przeniesienia 
prawa odrębnej własności garaży za-
warto 3 akty notarialne.

Spośród 41 spisanych w 2017 ro-
ku aktów notarialnych ustanowienia 
i przeniesienia własności lokali, 36 
jest wynikiem realizacji wniosków zło-
żonych przez Członków Spółdzielni 
i użytkowników w roku bieżącym i la-
tach poprzednich, natomiast pozostałe 
akty zostały spisane z tytułu przekaza-
nia zbycia lokali na przetargach.

W 2017 roku do Spółdzielni wpły-
nęło 51 wniosków o przekształcenie 
lokali, z czego 31 wniosków zostało 
już załatwionych, 8 wniosków zostało 
anulowanych z powodu rezygnacji za-
interesowanych lub wystąpienia oko-
liczności uniemożliwiających spisanie 
aktu w winy wnioskodawcy, a pozo-
stałe oczekują na realizację (m.in. ze 
względu na nieuregulowane sprawy 
związane z rozwodami, zgonami lub 
oczekujemy na dokumentację z Urzę-
du Miasta).

Przedłużono 17 umów o najem loka-
li, w tym 5 umów na garaże.

W związku z wejściem w życie no-
welizacji ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych od 09. 09. 2017 r. na-
stąpiła zmiana zasad dotyczących na-
bywania członkostwa.

Do 09. 09. 2017 r. do Spółdzielni 
przystąpiło 117 członków, a 257 zo-
stało skreślonych. W związku z bra-
kiem obowiązku przystąpienia w po-
czet członków SSM po nabyciu miesz-
kania, garażu lub lokalu użytkowego 
na rynku wtórnym 173 osoby skorzy-
stały z możliwości rezygnacji z człon-

kostwa. Zgodnie z uchwałą RN oso-
by te płaciły wyższą opłatę eksploata-
cyjną.

Od 09. 09. 2017 r. skreślono 66 
członków, 75 osobom członkostwo 
ustało z mocy ustawy po zbyciu miesz-
kania lub garażu, członkostwo ustało 
78 członkom oczekującym. Stwierdzo-
no również nabycie członkostwa przez 
115 osób nabywających spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali, a 55 

osób skorzystało z możliwości rezy-
gnacji z członkostwa po nabyciu pra-
wa odrębnej własności do lokalu.

W związku z wejściem w życie no-
wych zasad dotyczących członkostwa, 
wszystkie osoby posiadające spół-
dzielcze własnościowe prawa do loka-
li z dniem 09. 09. 2017 r. nabyły człon-
kostwo w Spółdzielni. Dział członkow-
sko-mieszkaniowy sukcesywnie wpro-
wadza wszystkie zmiany wymagane 
ustawą, co wymaga weryfikacji i wpro-
wadzenia wszystkich osób posiadają-
cych spółdzielcze własnościowe pra-
wo do mieszkania, do garażu i loka-
lu użytkowego. W związku z koniecz-
nością nadania numerów członkow-
skich również współmałżonkom człon-
ków posiadającym spółdzielcze wła-
snościowe prawa do lokali, niezbędna 
jest także weryfikacja akt wszystkich 
12266 mieszkań i 1983 garaży w ce-
lu zarejestrowania osób nabywających 
członkostwo.”

Rozpatrując informację o skargach, 
wnioskach i zapytaniach zgłaszanych 
przez członków Siemianowickiej SSM 
podkreślano, że ich ilość była zniko-
ma, co należy uznać za bardzo dobry 
symptom świadczący o prawidłowym 
działaniu Spółdzielni jako całości. I tak:
- ogółem skarg, wniosków i uwag wpły-

nęło do:
- Rady Nadzorczej – 4,
- Zarządu – 15,
- Rad Osiedlowych – 13.

Z kolei na dyżur Członków RN – od-
bywają się co miesiąc – w ub.r. przyby-
ła jedna osoba, która zgłosiła problem 
słabego ciśnienia wody. Do miesz-
kańca zostało skierowane pismo wy-
jaśniające wszystkie zagadnienia. Na 
ręce Przewodniczącego Rady Nad-

zorczej wpłynęło jedno pismo w spra-
wie przebiegu zebrania osiedlowego 
i składania wniosków przez osoby nie-
będące członkami spółdzielni. Po ana-
lizie pisma zgodnie ze Statutem Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej oraz Regulaminem Zebrań Osie-
dlowych Członków SSM, Przewodni-
czący Rady Nadzorczej udzielił rów-
nież drogą pisemną wyczerpującej od-
powiedzi.

Natomiast skargi i wnioski zgłasza-
ne na dyżurach Zarządu obejmowały 
szerokie spektrum zagadnień dotyczą-
cych zamieszkania, spraw członkow-
skich. We wszystkich odnotowanych 
kwestiach Członkowie Zarządu podej-
mowali stosowne decyzje i udzielali 
odpowiedzi na zgłaszane sprawy i pro-
blemy mieszkańców. Skargi, wnioski 
i zapytania składane na dyżurach peł-
nionych przez Członków Zarządu są 
przekazywane pełnomocnikom i kie-
rownikom odpowiedzialnym za ich roz-
patrzenie.

Ostatnim punktem była informa-
cja o przygotowaniach do akcji „Zima 
w mieście 2018” organizowanej przez 
DK „Chemik”. Mówiąc o niej członko-
wie RN SSM z ogromną satysfakcją 
zauważali, że ferie zimowe jak i półko-
lonie letnie cieszą olbrzymim zaintere-
sowaniem wśród mieszkańców i mają 
swój prestiż.

W przedłożonej informacji zanotowa-
no m.in.:

W czasie trwania półkolonii przepro-
wadzone będą spotkania edukacyjne, 
na których omawiane będą takie te-
maty jak:
- niebezpieczeństwa jakie niosą z so-

bą dopalacze – „Nie dopalaj się”,
- bezpieczne ferie, bezpieczeństwo 

w górach i lesie, aktywny wypoczy-
nek /zakładaj kask, przestrzegaj 
przepisów drogowych, bądź widocz-
ny na drodze, nie uprawiaj sportów 
w miejscach niedozwolonych itp./,

- zdrowie i higiena w tym: myj ręce 
przed każdym posiłkiem, nie uży-
waj wspólnych przyborów toaleto-
wych, nie pij i nie jedz ze wspólnych 
naczyń itp.
Podczas turnusów organizowane bę-

dą gry i zabawy sportowo rekreacyjne 
i świetlicowe. Zorganizowane też zo-
staną 2 wycieczki autokarowe do Wi-
sły i Ustronia.

pes

Obradowała rada nadzorcza SSM

Ogrom spraw

ciąg dalszy ze str. 5

Przypominamy, że na adres: gzm@ssm.siemianowice.pl

można nadsyłać pocztą elektroniczną BeZPOŚrednie UWagi, PrOBleMy dotyczące działu gZM
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Plan rzeczowo-finansowy robót remontowych i konserwacyjnych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2018

OSIEDLE „MŁODYCH”

lp. lOkaliZaCJa rOBÓT ZakreS rOBÓT ilOŚĆ
TerMin 

WykOnania

i rOBOTy dekarSkie

1. Całe osiedle 
Usuwanie przecieków – według 
zgłoszeń w ADM 

Według 
potrzeb

Cały rok

ii rOBOTy OgÓlnOBUdOWlane

1. Bohaterów Westerplatte 6 - 4
Remont balkonów wraz z wymianą 
balustrad oraz malowaniem elewacji; 
rozpoczęcie klatki nr 4

36 szt. II-III kwartał

2. Plac Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7a Remont balkonów 1 szt. II-III kw.

3. ZHP 1 - 2 Budowa śmietnika 1 szt. I-II kw.

4. ZHP 3 - 6 Budowa śmietnika 1 szt. II kw.

5. Bohaterów Westerplatte 4 - 6 Budowa śmietnika 1 szt. I kw.

iii rOBOTy MalarSkie

1. ZHP 5 - 6
Malowanie klatek schodowych oraz 
piwnic wraz z zabudową instalacji 
teletechnicznej

2 klatki I kw.

2. aleja Młodych 1 - 2
Malowanie klatek schodowych oraz 
piwnic wraz z zabudową instalacji 
teletechnicznej

2 klatki II kw.

3. Walerego Wróblewskiego 2 - 4 
Malowanie klatek schodowych oraz 
piwnic wraz z zabudową instalacji 
teletechnicznej

2 klatki IV kw.

iV rOBOTy STOlarSkie

1. aleja Młodych 1 - 2 
Wymiana okien na klatkach 
schodowych i wnękach zsypowych

44 szt. I kw.

2. Walerego Wróblewskiego 2 - 4 
Wymiana okien na klatkach 
schodowych i wnękach zsypowych

40 szt. II kw.

3. Pl. Skrzeka i Wójcika 7a, B, 6a, B Wymiana okien na poziomie „0” 36 szt. IV kw.

4. Całe Osiedle Zwroty za okna 2014 i 2015 rok 86 szt. Cały rok

V rOBOTy ŚlUSarSkie

1. Jana Stęślickiego 1 - 2 Wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt. I kw.

2. Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7B
Wymiana drzwi zewnętrznych 
i wewnętrznych wewnętrznych 

2 szt. III kw.

3. al. Młodych 10, 11, 12, 13
Wymiana balustrad – wejścia do klatki 
schodowej

4 szt. III kw.

Vi rOBOTy elekTryCZne

1.
Pl. Skrzeka i Wójcika 5a, B, 6a, B, 
7a, B

Modernizacja oświetlenia – wejścia do 
budynku

6 szt. I kw.

2. niepodległości 26 - 28
Wymiana słupów oświetleniowych - 
parkowe

3 szt. III kw.

ciąg
 d

alszy n
a str. 8
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lp. lOkaliZaCJa rOBÓT ZakreS rOBÓT ilOŚĆ
TerMin 

WykOnania

Vii dŹWigi-kOnSerWaCJa

1. Pl. Skrzeka i Wójcika 5a Wymiana koła ciernego, lin nośnych 1 kpl. Styczeń 2018

2. ZHP 5 - 6 Remont dźwigu 2 szt. I kw.

3. aleja Młodych 1 Remont dźwigu 1 szt. II kw.

Viii rOBOTy inSTalaCyJne

1. Jana Stęślickiego 3 - 6 Wymiana wodomierzy 176 szt. I kw.

2. ZHP 1 - 2 Wymiana wodomierzy 120 szt. II kw.

3. ZHP 3 - 6 Wymiana wodomierzy 240 szt. IV kw.

4. Jana Stęślickiego 3 - 6 Remont suchych pionów 4 szt. I kw.

5. Całe osiedle Usuwanie usterek instalacji gazowej 
Według 
potrzeb

Cały rok

iX rOBOTy inŻynieryJne

1. Jana Stęślickiego 3, 4, 5 Remont drogi 352 m2 II kw.

2. Mikołaja
C.d. remontu drogi dojazdowej do 
pawilonów handlowych

720 m2 III kw.

3. Całe Osiedle
Uzupełnienie ubytków po zimie 
w drogach, chodnikach – schodach

Według 
potrzeb

Cały rok

X dOMOFOny

1. Całe Osiedle
Roboty awaryjne. Według zgłoszeń 
w ADM 

Według 
potrzeb

Cały rok

OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”

lp. lOkaliZaCJa rOBÓT ZakreS rOBÓT ilOŚĆ
TerMin 

WykOnania

i rOBOTy dekarSkie

1.
Według rejestru zgłoszeń:
Roboty alpinistyczne

Mocowanie blach dylatacyjnych, 
kratek wentylacyjnych oraz montaż 
metodą alpinistyczną odstraszaczy 
przeciw gołębiom, remont daszków 
balkonowych nad ostatnią 
kondygnacją

Według 
potrzeb

I-IV kwartał

2. Władysława Jagiełły 31a
Kapitalny remont dachu wykonanego 
w 2003 r. metodą natryskową 
,,Elastomer”

200 m2 II kw.

3. Walerego Wróblewskiego 26C Remont połaci dachowych i kominów 180 m2 II-III kw.

4. Walerego Wróblewskiego 28a Remont połaci dachowych i kominów 180 m2 II-IV 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

ii rOBOTy OgÓlnOBUdOWlane

1. grunwaldzka 2a, B, C, d

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

4 kl. IV kw.

2. Władysława Jagiełły 13a, B, C Kapitalny remont balkonów 3 kl. II-III kw.

3.
grunwaldzka 9a Galerie
III poziomy

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

1 kl.
II-IV kw.

Uwaga: Roboty 
przesunięte 
z 2017 roku

4. Całe osiedle
Remont kominów na dachach Według 
wskazań ADM ujętych w Protokole 
z przeglądu

Według 
potrzeb

II-III kw.

iii rOBOTy MalarSkie

1. Władysława Jagiełły 41a, B, C, d Malowanie klatek schodowych i piwnic 4 kl. I-II kw.

iV rOBOTy STOlarSkie

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

25 szt. I-IV kw.

V rOBOTy ŚlUSarSkie

1.

Władysława Jagiełły 1C
Wł. Jagiełły 7C, d
Wł. Jagiełły 9a, B
grunwaldzka 2C, d
grunwaldzka 4a, B

Wymiana drzwi w komorach 
zsypowych na drzwi zamykane 
kluczem patentowym

1 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

I-III kw.

Vi rOBOTy elekTryCZne

1.
grunwaldzka 16C - 18
Jana Polaczka 6, 4

Remont lamp parkowych wraz 
z wymianą opraw lamp parkowych 
z żarówkami energooszczędnymi

5 szt.
5 szt.

II i III kw

Vii dŹWigi - reMOnTy

1. Całe osiedle
Remont dźwigów.  
Według zaleceń UDT

41 dźwigów I-IV kw.

2.
Władysława Jagiełły 25B
Wł. Jagiełły 31B
Wł. Jagiełły 33d

Remont kabin dźwigów osobowych 3 szt. I-IV kw.

Viii rOBOTy inSTalaCyJne

1. Władysława Jagiełły 39C, d
Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 
wraz z cyrkulacją

5 pionów I-II kw.

ciąg
 d

alszy n
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lp. lOkaliZaCJa rOBÓT ZakreS rOBÓT ilOŚĆ
TerMin 

WykOnania

2.
Władysława Jagiełły 33C
Wł. Jagiełły 33d

Wymiana pionów zimnej i ciepłej wody 
wraz z cyrkulacją

3 piony
1 pion

III-IV kw.

3. Walerego Wróblewskiego 26 - 30B
Wymiana poziomów zimnej i ciepłej 
wody dużych średnic wraz z cyrkulacją 
w piwnicach budynku

7 kl. I kw.

4.
Władysława Łokietka 16a, B
Władysława Jagiełły 31 - 41

Wymiana podzielników kosztów 
WHE30Z na WHE502

54 szt.
1859 szt.

I-IV kw.

iX rOBOTy inŻynieryJne

1. Walerego Wróblewskiego 26a (PKO) Kapitalny remont schodów terenowych
20 stopni, 
4 podesty

II kw.

2. grunwaldzka 3a, B, C
Remont schodów wejściowych do 
klatek budynku

3 kl.

3. grunwaldzka 3a, B, C, d, e, F Remont chodników w rejonie budynku 6 kl. II-III kw.

4. Władysława Jagiełły 25 - 31
Remont drogi osiedlowej wraz 
z zatoką parkingową

966 m2 II-III kw.

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

Gruntowna rewitalizacja terenu 
w rejonie boiska

Według 
projektu

II-III kw.

X dOMOFOny

1.

Jana Polaczka 2a, B
J. Polaczka 4a, B, C
J. Polaczka 6a, B,
J. Polaczka 8C, d

Remont instalacji domofonowej 
z analogowej na cyfrową z wymianą 
kaset i aparatów CD2502NR

9 kl. I-III kw.

Xi ZieleŃ+MaŁa arCHiTekTUra

1. Władysława Jagiełły 1C

Wykonanie kompletnego ogrodzenia 
panelowego Betafence wraz 

z bramkami oraz wymiana drewnianej 
piaskownicy na betonową

60 mb,
2 furtki
1 szt.

II kw.

2. Władysława Jagiełły 1C
Wyposażenie zmodernizowanego 
Placu Zabaw w nowe urządzenia 

zabawowe
2 szt.

OSIEDLE „BAŃGÓW”

lp. lOkaliZaCJa rOBÓT ZakreS rOBÓT ilOŚĆ
TerMin 

WykOnania

i rOBOTy dekarSkie

1. Całość osiedla Częściowa wymiana pokrycia dachów
Według 
zgłoszeń 

I-IV kwartał

ii rOBOTy OgÓlnOBUdOWlane

1.
Marii Skłodowskiej-Curie 61 - 67,  
69a - 75 

Remont balkonów 96 szt. II-III kw.

2.
Marii Skłodowskiej-Curie 8  
– rejon garaży 

Budowa śmietnika 1 szt. II-III kw.
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lp. lOkaliZaCJa rOBÓT ZakreS rOBÓT ilOŚĆ
TerMin 

WykOnania

3. Marii Skłodowskiej-Curie 61 - 89
Wykonanie w klatkach schodowych 
koryt kablowych pionowych inst. tv-
internet

18 klatek I kw.

4. Władysława reymonta 10 - 12, 14 - 24,
Wykonanie w klatkach schodowych 
koryt kablowych pionowych inst. tv-
internet

8 kl. I kw.

5. Władysława reymonta 4 Remont schodów do budynku 1 szt. I kw.

iii rOBOTy MalarSkie

1. Władysława reymonta 10 - 12, 14 - 24, Malowanie klatek schodowych, piwnic 8 kl. I-IV kw.

iV rOBOTy STOlarSkie

1.
Marii Skłodowskiej-Curie 63 - 67,  
69a - 75

Wymiana okien w klatkach 
schodowych

41 szt. I kw.

2. Całość osiedla
Według listy wymiany okien – 
częściowy zwrot kosztów

70 szt. I-IV kw.

V rOBOTy ŚlUSarSkie

1. Całość osiedla
Montaż zadaszeń na ostatniej 
kondygnacji. Według częściowych 
wpłat

2 szt. II-III kw.

Vi rOBOTy elekTryCZne 

1.
Władysława reymonta 10 - 36,
Marii Skłodowskiej - Curie 21 - 33,  
43 - 45, 57 - 59, 61 - 67

Remont instalacji odgromowej 25 segmentów II kw.

2. Marii Skłodowskiej - Curie 7 - 89
Wykonanie pomiarów skuteczności 
zerowania

442 
mieszkania

I kw.

Vii dŹWigi  -  reMOnTy

Viii rOBOTy inSTalaCyJne + C.O.

1. Całość osiedla Według potrzeb
Usuwanie nieszczelności na instalacji 
gazowej

Według 
potrzeb

III kw.

2.

Władysława reymonta 18, 24, 26 - 36, 
38 - 42, 46, 48, 50 - 56,
Marii Skłodowskiej - Curie 11,
Karola Szymanowskiego 1 - 3, 14,

Wymiana, legalizacja wodomierzy 706 szt. I-IV kw.

iX rOBOTy inŻynieryJne

1. Marii Skłodowskiej-Curie 71 a - b, 75 - 87a Remont chodnika 80 m2 II-III kw.

X dOMOFOny - reMOnTy

1. Całość osiedla Wymiana kaset itp.
Według 
potrzeb

I-IV kw.

Xi ZieleŃ+MaŁa arCHTekTUra

1.
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 77,
Władysława reymonta 14 – place zabaw

Naprawa urządzeń zabawowych 
Według 
potrzeb

II-III kw.

2. Całość osiedla Nasadzenia drzew 10 szt. I, IV kw.
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ciąg dalszy na str. 15

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

Trochę na zewnątrz, głównie w klatkach
Zimą – jaka by ona nie była – najwięcej robót wykonuje się wewnątrz klatek schodowych we wszyst-

kich osiedlach SSM. W tym kwartale, w sumie przy kilkunastu adresach zostaną: bądź odmalowa-
ne klatki schodowe, bądź wymienione/wyremontowane windy.

Osiedle „Michałkowice”
Jak co roku, pierwszy kwartał w Mi-

chałkowicach to tygodnie intensyw-
nych prac w zaplanowanych do re-
montu klatkach schodowych. Po nie-
dawno oddanych do użytku przy uli-
cy Władysława Sikorskiego 1, w tej 
chwili ekipy remontowe pracują równo-
legle w dwóch kolejnych – innej części 
osiedla, tj. przy Stawowej 5 i 6. Zanim 

ściany zostaną pokryte farbą, ich po-
wierzchnia musi zostać do tego odpo-
wiednio przygotowana...

Na tym prace remontowe wewnątrz 
klatek na pewno się nie skończą. 
Mieszkańcy budynków przy ulicach 
Stawowej 7, 11 i 11a cieszą się z wy-
konanych w styczniu nowych instala-
cji domofonowych, w tym kaset w wej-
ściach do budynków, jednak to dopie-
ro „przedsmak” dużych robót. Wkrótce, 
jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, w naruszonych zębem czasu 
klatkach na jakiś czas zakotwiczą ro-
botnicy, by kompleksowo je od góry do 
dołu (piwnic) odnowić.

Jedynym poważniejszym zadaniem, 
jakie zrealizowano w ostatnich tygo-
dniach poza klatkami schodowymi jest 
wykonanie nowego parkingu od stro-
ny wejść do klatek budynku przy uli-
cy Przyjaźni 8. Fragment trawnika za-
mieniono na kilka potrzebnych miejsc 
parkingowych. Warto dodać, iż to nie 
pierwsza inwestycja w parkingi w tej 
części osiedla na przestrzeni ostat-
nich paru miesięcy. Wcześniej utwar-
dzono teren dla samochodów przy uli-
cy Przyjaźni 10 oraz wykonano więk-
szy parking między budynkiem miesz-

kalnym przy kościelnej 36 a admini-
stracją. Wnioski mieszkańców zostały 
więc zrealizowane.

W ostatnich dniach stycznia zlecono 
wycięcie kilku uschniętych lub rosną-
cych w bliskiej odległości budynków 
drzew przy ulicach:

- Marii dąbrowskiej 1,
- Walentego Fojkisa,
- Pocztowej 14.

Osiedle „Węzłowiec”
Cały czas kontynuowane są pra-

ce związane z termomodernizacją bu-
dynku przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 26-32, lecz to nie jedyne du-
że roboty przy tym adresie. O ile pra-
ce dociepleniowe z zewnątrz trwają 
już od dłuższego czasu, widać z ulicy 
postępy, o tyle od niedawna – w środ-
ku, prowadzony jest remont kolejnych 
(docelowo wszystkich) klatek tego bu-
dynku.

Równolegle prace malarskie trwają 
również w budynku przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 11, prowadzone przez 
inną ekipę remontową.

W ubiegłym roku termomoderniza-
cji poddany został budynek przy ulicy 
grunwaldzkiej 3. W styczniu wymie-
niono jeszcze w nim wszystkie okna 
piwniczne, zastępując je tzw. luksfe-
rami.

Niedawno z kolei rozpoczęły się pra-
ce związane z remontem instalacji do-
mofonowej wszystkich budynków SSM 
znajdujących się przy ulicy Jana Po-
laczka (2-8). Efekty robót widoczne są 
już z zewnątrz, bo zlecono między in-
nymi wymianę starych analogowych 
kaset domofonowych na cyfrowe.

Osiedlowi konserwatorzy raz po raz 
wykonują roboty instalacyjne. W ostat-
nich tygodniach wymienili między inny-
mi cały pion wodny w budynku przy uli-
cy Władysława Jagiełły 33C, a lada 
chwila wykonany będzie kolejny – przy 
Władysława Jagiełły 33a.

W planach administracji na najbliż-
sze tygodnie jest między innymi mon-
taż nowych drzwi do wnęk zsypo-

wych z zamkiem patentowym przy kil-
ku kolejnych adresach osiedla „Węzło-
wiec”, tj.:

- Władysława Jagiełły 1C, 7C, d, 
9a, B,

- grunwaldzka 2C, d, 4a, B.
Osiedle „Centrum”

Najwięcej robót w pierwszych tygo-
dniach roku dotyczy odświeżania ko-
lejnych klatek schodowych osiedla. 
Przyszła wreszcie pora między inny-
mi na klatkę budynku przy ulicy Brzo-
zowej 12. Najpierw uporządkowano in-
stalacje teletechniczne na korytarzu, 
by później płynnie przejść do malowa-
nia kolejnych pięter tego domu.

Kolejne zaplanowane adresy to:
- komuny Paryskiej 6 – dwie klatki,
- Tadeusza kościuszki 3.
Zanim jednak pojawią się ekipy re-

montowe, operatorzy multimedialni – po-
dobnie jak wcześniej w innych klatkach  
– muszą uporać się z przełożeniem 
swoich instalacji do specjalnie przygoto-
wanych na ten cel białych korytek.

Jeszcze jednym ważnym zadaniem, 
jakie zlecono wewnątrz klatek jest wy-
miana drugiego dźwigu osobowego 
w budynku przy ulicy Powstańców 46a. 

os. „Centrum”. Przy sprzyjających warunkach 
odremontowano schody terenowe i fragment chodnika 

– krucza 3
os. „Michałkowice”. nowy domofon zawsze poprzedza 

remont klatki – Stawowa
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Bańgów”. Było... a jest – Władysława reymonta 10

os. „Michałkowice”. Pierwszych kilka miejsc 
postojowych w zasobach SSM oddanych do użytku 

w tym roku – Przyjaźni 8

os. „Centrum”. Przed właściwym malowaniem...  
– Brzozowa 12

os. „Centrum”. Wkrótce remont klatek – komuny Paryskiej 6

os. „Bańgów”. Opaska izolacyjna nie tylko zdobi, ale 
i... chroni – M. Skłodowskiej-Curie 69a-75

os. „Chemik”. nowa winda, inny poziom  
– W. Wróblewskiego 69
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Młodych”. gdzie remont – tam się kurzy.  liczy się 
efekt końcowy – ZHP 4

os. „Michałkowice”. Wkrótce odmalowane zostaną 
kolejne klatki – Stawowa 5 i 6

os. „Węzłowiec”. Trwa kompleksowa wymiana sieci gazowej w pierwszej części osiedla

os. „Węzłowiec”. W budynkach przy ul. grunwaldzkiej 
3 i Walerego Wróblewskiego 26a-32 w miejsce starych 

piwnicznych okien, pojawiły się szklane pustaki 
(luksfery)

os. „Chemik”. Widać pierwsze efekty remontu klatek  
– a. Zgrzebnioka 35-37

os. „Węzłowiec”. Zarówno przy Walerego 
Wróblewskiego 26a-28B jak i Wł. Jagiełły 11a-d 

malowano klatki schodowe

os. „Węzłowiec”. Przy Walerego Wróblewskiego 26a-32 
docieplana jest elewacja
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Pierwszą windę do użytku oddano kilka 
tygodni wcześniej.

Trwa wycinka drzew, na które uzy-
skano zezwolenie z Urzędu Miasta. Do 
wykonanych prac zewnętrznych nale-

ży dopisać za to już odremontowane 
schody terenowe oraz fragment chod-
nika, zlokalizowane między budynkiem 
przy ulicy kruczej 3 a garażami. W tej 
części osiedla, gdzie zasoby ma SSM, 
na przełomie ostatnich dwunastu mie-
sięcy zostały wybrukowane wszystkie 
chodniki, co warto podkreślić – wspól-
nymi siłami z Urzędem Miasta. Stare 
i spękane betonowe płyty zastąpiono 
kostką brukową.

Osiedlowi konserwatorzy nie próż-
nują. Wykonali w ostatnich tygodniach 
kilka zleconych im prac, w tym mię-
dzy innymi:

- naprawę instalacji elektrycznej przy 
komuny Paryskiej 5,

- wymianę odcinka kanalizacji przy 
Tadeusza kościuszki 3,

- wymianę odcinków pionów wod-
nych przy:

- ryszarda gansińca 10,
- komuny Paryskiej 3.

Osiedle „Chemik”
Po kilku tygodniach intensywnych 

prac „za zamkniętymi drzwiami”, 
wreszcie udostępniono mieszkańcom 
wieżowca przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 69 nową windę. Zaletami 
dźwigu, oprócz jego efektownego wy-
glądu są między innymi tańsza eksplo-
atacja oraz cichsze użytkowanie. Pla-
ny administracji zakładają, że podobne 
prace zostaną wykonane w dwóch są-
siednich wieżowcach – przy Walerego 
Wróblewskiego 71 oraz 73.

Aktualnie najważniejsze zadania, ja-
kie prowadzone są w osiedlu „Che-

mik” dotyczą malowania lub przygoto-
wania klatek pod roboty malarskie. Te 
skoncentrowane są na dwóch budyn-
kach ulicy alfonsa Zgrzebnioka 35-
37, gdzie ekipa malarska zajęła się już 
parterem i ścianami wszystkich pięter 

oraz 39-41, w którym to domu w klat-
kach schodowych zakładane są koryt-
ka na instalacje multimedialne.

Osiedle „Młodych”
W każdym osiedlu, tak i w osiedlu 

„Młodych” prowadzone są roboty we-
wnątrz klatek schodowych. Postępy 
prac malarskich widać w klatkach przy 
ulicy ZHP 4 i 6.

Od początku roku administracja 
przystąpiła również do realizacji har-
monogramu wymian/remontów dźwi-
gów osobowych. Wśród kilku zapla-
nowanych w tym roku pozycji, aktual-
nie realizowana jest pierwsza z nich, 
tj. wymiana windy przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 22.

Osiedle „Bańgów”
Od kilku tygodni administracja pilotu-

je remont kilku kolejnych klatek scho-
dowych osiedla, ujętych w planie re-
montów. W styczniu odmalowane zo-
stały kompleksowo, włącznie z piw-
nicami, klatki przy Władysława rey-
monta 10-12. Na przełomie stycznia 
i lutego ekipa malarska zajmuje się 
odnawianiem klatek schodowych przy 
Władysława reymonta 22-24.

Jakiś czas temu zakończyła się ter-
momodernizacja budynku przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 69a-75. 
Elementem wieńczącym, uzupełnie-
niem, było w styczniu wykonanie wo-
kół niego estetycznej opaski izolacyj-
nej, mającej chronić mury przed za-
wilgoceniem i zabrudzeniami cokołu – 
wzorem innych docieplonych w ostat-
nich latach bloków.

Ostatnie tygodnie to także prace 
związane z wycięciem niektórych osie-
dlowych drzew, między innymi przy:

- Władysława reymonta 10-12,
- Marii Skłodowskiej-Curie 11,
- karola Szymanowskiego 1.

Wiosną nastąpi uzupełnienie drze-
wostanu.

Wśród kilku zadań, jakimi każdego 
miesiąca zajmują się osiedlowi kon-
serwatorzy są wymiany pionów wod-
nych. Tym razem takowy został wyko-
nany w budynku przy ulicy Władysła-
wa reymonta 50.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Jedną z pierwszych większych tego-

rocznych robót w osiedlu jest malowa-
nie klatek schodowych budynku przy 
ulicy Hermana Wróbla 4a, B. Zanim 
jednak podjęto jakiekolwiek prace ma-
larskie wymienione zostały wszystkie 
okna w klatkach schodowych i upo-
rządkowano instalacje teletechniczne.

W styczniu zrealizowano jeden z luź-
nych wniosków mieszkańców osie-
dla, jaki omówiono na zeszłorocznym 
zebraniu osiedlowym członków Spół-
dzielni. Dotyczył on docieplenia dylata-
cji budynku przy ulicy Hermana Wró-
bla 9B.

Zajęto się również osiedlowym drze-
wostanem. Po spełnieniu wszystkich 
formalności firma zewnętrzna mogła 
przystąpić do usunięcia drzew, któ-
re zostały wcześniej zakwalifikowane 
komisyjnie do wycięcia. Przed okre-
sem lęgowym administracja, według 
potrzeb, zleci jeszcze przycinkę gałęzi 
drzew. W tym roku w osiedlu „Tuwima” 
pojawią się również nowe nasadzenia.

Osiedlowi konserwatorzy systema-
tycznie wymieniają instalacje wodne 
według zgłoszeń w poszczególnych 
budynkach. rg

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

Trochę na zewnątrz, głównie w klatkach
ciąg dalszy ze str. 12

Zimą a więc poza sezonem lęgowym, w osiedlach SSM 
gdzieniegdzie wycinane są wytypowane wcześniej 

drzewa

os. „Węzłowiec”. renowacja ścian połączona 
z remontem balkonów przy grunwaldzkiej 3a, B, C, d, 

e, F powoli finiszuje
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rafał grzywocz: - Panie Przewod-
niczący, rada Seniorów funkcjo-
nuje od 2016 roku. Jak widzi Pan 
współpracę z Siemianowicką Spół-
dzielnią Mieszkaniową?

Jerzy namysło: - Najistotniejsze 
jest to, że w lokalach Spółdzielni, któ-
ra jest gospodarzem znacznej części 
zasobów w mieście odbywają się róż-
nego rodzaju spotkania i imprezy po-

szczególnych środowisk seniorów, 
w różnych dzielnicach miasta. Pod tym 
względem, wśród około 20 podmiotów 
senioralnych działających w Siemia-
nowicach Śląskich najprężniej działa-
ją, obok Michałkowic, również Bytków, 
gdzie działa Dom Kultury „Chemik” 
i klub seniora w Klubie „Centrum” – je-
den z najstarszych w Siemianowicach 
Śl. Ważnym elementem są imprezy 
plenerowe, w których ci seniorzy chęt-
nie uczestniczą. Spółdzielnia pod tym 
względem jest bardzo aktywna.

- Jakie ważne sprawy udało się za-
łatwić dla seniorów odkąd powoła-
no radę Seniorów?

- Rada Seniorów jest organem do-
radczym, opiniodawczym. Myślę, że 
dużym krokiem do przodu było już 
utworzenie stałej siedziby Rady przy 
ulicy Powstańców 17. Dwa razy 
w miesiącu – w pierwszy i trzeci po-
niedziałek radni Rady Seniorów mają 
w niej dyżury. Każdy mieszkaniec mo-
że przyjść i powiedzieć co mu leży na 
sercu, również pod kątem aktualnych 
i przyszłych inicjatyw Miasta, Spół-
dzielni. My to później omawiamy. Dru-
gą istotną sprawą są nowe imprezy 
cykliczne, które weszły do harmono-
gramu, w których każdy może uczest-
niczyć. To „Siemianowickie Seniora-

lia”, to również spotkania muzyczno-
-dyskusyjne w Willi Fitznera w każ-
dy trzeci piątek miesiąca o 17.00. Naj-
świeższą imprezą jest Bytkowska Bie-
siada Senioralna, która odbywać się 
będzie w SCK raz w kwartale.

... a poza kulturalnymi tematami?
- Istnieje w Urzędzie Miasta taka ko-

misja ekspercka, która zajmuje się 
szeroko pojętą polityką senioralną. My 

również bierzemy w niej udział. Komi-
sja niedawno przeprowadziła badania 
mające pokazać, gdzie i jakie oczeki-
wania mają osoby starsze. Jest parę 
pomysłów, jakie wyszły z samego śro-
dowiska senioralnego, które bierzemy 
pod dyskusję Rady Seniorów. Funk-
cjonuje na przykład już od jakiegoś 
czasu program „Karta Seniora 60+”. 
Jego założeniem jest wprowadze-
nie wszelkiego rodzaju ulg i bonifikat 
dla seniorów – posiadaczy karty w ta-
kich miejscach jak: pływalnia, loka-
le usługowe, gastronomiczne, czy na 
biletach wstępu na imprezy kultural-
ne. W tej chwili korzysta z niej około 
3 z 17 tysięcy uprawnionych. My dą-
żymy do tego, by do korzystania z niej 
zaktywizować jak najwięcej starszych 
mieszkańców miasta. 

- To nie jest dużo te 3 przy 17 ty-
siącach siemianowickich seniorów 
ogółem...

- Ciągle jednak jest kłopot komunika-
cji z tym środowiskiem, dlatego waż-
ne jest dotarcie do starszych miesz-
kańców różnymi kanałami informa-
cji, również poprzez Państwa gazetę 
spółdzielczą. Dużo informacji znajdu-
je się w internecie, dlatego staramy się 
iść w kierunku takim, by seniorzy mieli 
okazję w różnych częściach miasta do 

nauki podstaw obsługiwania kompute-
ra. Organizowane są w tym celu bez-
płatne szkolenia. Myślę, że ta komuni-
kacja jest bardzo ważna.

- Jakie widzi Pan problemy, nad 
którymi rozwiązaniem należałoby 
się jeszcze głębiej pochylić? nasu-
wa mi się osiedle „Bańgów”, gdzie 
poza piknikiem osiedlowym właści-
wie nie funkcjonuje zorganizowane 
życie kulturalne...

- To prawda i dobry przykład. To nie 
tyko „Bańgów”, ale i sąsiednia Prze-
łajka. Niedawno mieliśmy spotkanie 
z Radą Osiedla „Bańgów”. Chcemy 
„rozruszać” tam to środowisko. Nie da 
się tego jednak zrobić bez osób, które 
chciałyby się w to zaangażować, któ-
re byłyby takimi liderami – jak ma to 
miejsce w środowiskach senioralnych 
innych osiedli. 

- Temat poruszany był na zebra-
niu osiedlowym w ubiegłym roku. 
na łamach „MS” również pisaliśmy 
o tym, sam sondowałem, co o po-
myśle utworzenia osiedlowego klu-
bu sądzą mieszkańcy i wynikało, że 
znaleźliby się chętni do uczestni-
czenia, ale nie jako animatorzy.

- Nie bardzo umiem rozszyfrować 
dlaczego nie ma chętnych. Trzeba 
próbować i będzie to „na tapecie” Ra-
dy Seniorów. Myślę, że problem leży 
też w tym, że niektórzy może mogliby 
się zaangażować, ale nie bardzo po-
trafią obsługiwać komputer, a jednak 
internet to dziś ważny środek komuni-
kacji. Pokładamy nadzieję m.in. w lu-
dziach, którzy w różnych okresach 
czasu działali społecznie.

- Proszę na koniec powiedzieć, jak 
zachęciłby Pan starszych mieszkań-
ców do uczestniczenia w życiu kul-
turalnym, sportowym miasta, Spół-
dzielni? Co jeszcze należałoby zro-
bić, by zaktywizować tę społecz-
ność?

- Wszystko zależy od znalezienia 
skutecznych metod wyciągnięcia tych 
ludzi z domów, nie tylko na zakupy i do 
lekarza, ale również na spotkania, jakie 
ożywią ich życie. Ażeby ich wyciągnąć 
trzeba im zaproponować atrakcje, które 
nie będą ich kosztować. Uważam, że 
i tak w ostatnich latach zrobiono w Sie-
mianowicach Śl. wiele dla seniorów, 
co stawia nasze miasto w porównaniu 
z innymi śląskimi wysoko. Na terenach 
Spółdzielni na pochwałę zasługują na 
przykład nowe skwery wypoczynkowe 
i siłownie na wolnym powietrzu – se-
niorów tam widać...

Dziękuję za rozmowę

Os. „Bańgów” - Czy zostanie zainicjowane życie kulturalne „Bańgowa”?

Seniorze – wyjdź z domu!
O seniorach ich potrzebach i o różnych możliwościach, formach spę-

dzania czasu, jakie zarządcy w mieście dla nich organizują rozmawia-
my z Jerzym namysło, przewodniczącym Siemianowickiej rady Seniorów.



17MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2018

Do zsypów wrzucamy wszystko jak 
leci. Nierzadko luzem czy w niezwią-
zanych workach. Na śmietnik chodzi-

my z wszystkimi przez siebie wypro-
dukowanymi śmieciami w jednym wor-
ku, woreczku, mijając kolorowe pojem-
niki na odpady wtórne, traktując je jak 
powietrze.

To „śmieciowe grzechy”, dziś ba-
gatelizowane, które – nie chcemy źle 

prorokować – mogą skutkować za kil-
ka lat znacznymi podwyżkami opła-
ty za śmieci. I to nie przez widzimi-

się Spółdzielni czy Urzędu Miasta – 
bo tak się później może mówić. Gmi-
ny po prostu nie będą miały wyjścia 
po obciążeniu ich wysokimi karami fi-
nansowymi za niewypełnienie zobo-
wiązań dotyczących segregacji odpa-
dów. Do 2020 roku Polska musi uzy-

skać 50% poziom recyklingu i przygo-
towania do ponownego użycia: papie-
ru, szkła, tworzyw sztucznych i meta-
li. Czy damy radę?

Oczywiście nie możemy uogólniać 
problemu na wszystkich mieszkańców. 
Są lokatorzy (sąsiedzi) we wszystkich 
osiedlach SSM sumiennie wywiązują-
cy się z obowiązku segregacji – zgod-
nie ze złożoną kilka lat temu deklara-

cją. I chwała im za to. Ich należy pod-
patrywać, a może i podpytywać o to, 
jak tę segregację śmieci organizują 
sobie w domu lub poza nim. Pewnie 
w niejednej rodzinie, niejednym miesz-
kaniu to tu właśnie leży cały problem...

rg

Surowce wtórne, a w śmieciach

Przyglądając się zawartości kubłów w zsypach czy śmietnikach wolno-
stojących na odpady zmieszane na zewnątrz budynków – nawet po-

wierzchownie – do śmiechu wcale nie jest. To, co widzimy na co dzień 
w pojemnikach kolorowych na surowce wtórne to tylko część tego, co mo-
głoby (musiałoby) się w nich znaleźć. naprawdę.

Obrońców Warszawy 1

Walentego Fojkisa 3

Obrońców Warszawy 9

Walentego Fojkisa 5

Pojemniki na odpady segregowane czekają
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Gruzu nie wyrzucamy byle gdzie
remont robi się raz na kilka, kilkanaście lat. Być może stąd wynika niewiedza wciąż znacznej liczby miesz-

kańców – zwłaszcza tych, co przeprowadzają go we własnym zakresie – co robić z odpadami remontowymi...

To nagminne obrazki
Gruz budowlany leżący luzem przy śmietniku. Odpady re-

montowe wrzucone w papierowych torbach i worach do po-
jemników na odpady zmieszane. Zdrapany tynk, skute ka-
felki zrzucone zsypem. To nie jednostkowe, niestety, przy-
padki w osiedlach SSM. To na pewno po części chęć po-
zbycia się odpadów tanim kosztem, w zasadzie za darmo, 

po części też pewnie niewiedza, co dowodzi minisonda, ja-
ką przeprowadziliśmy losowo wśród mieszkańców. 

Mniej więcej ponad połowa osób dobrze wie jak postępo-
wać. A reszta? - Przeprowadzając remont kupię na pewno 
kilka dużych torb w markecie budowlanym, zapełnię je od-
padami i wyrzucę na śmietnik 
– opisał jeden z mieszkań-
ców osiedla „Młodych”. In-
ny postąpiłby tak: - Z ogród-
ka wezmę taczkę i systema-
tycznie będę wywoził gruz 
do kontenerów na wszyst-
kie odpady. Kolejny mieszka-
niec wiedział więcej: - Zgła-
szam remont w administracji, 
wywieszam kartkę na tablicy 
w klatce z informacją dla są-
siadów i systematycznie, jak się na tyle nazbiera, wyrzu-
cam odpady do śmietnika - relacjonuje potencjalne czynno-
ści przy remoncie z kolei mieszkaniec „Michałkowic”.

Niekiedy bywa też tak, że to co widzimy przy stanowi-
skach kontenerowych to efekt podrzucenia odpadów.

gruz ma swoje miejsce
Gruz to odpad, który nie może trafić do zwykłych kubłów 

na odpady komunalne. Wysypisko przyjmuje tylko czysty od-
pad budowlany. Obowiązki mieszkańca formułuje „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowi-
ce Śląskich” zatwierdzony uchwałą nr 183/2016 Rady Miasta.

Regulamin porządku domowego dla użytkowników lokali 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mówi tak:

Użytkownik lokalu obowiązany jest wywieźć gruz i inne 
pozostałości po robotach remontowych własnym staraniem 
i na własny koszt, w sposób uzgodniony z administracją 
osiedla (§ 3, punkt 10 Regulaminu).

I to wywiezienie gruzu własnym staraniem nie polega na znie-
sieniu odpadów do śmietnika pod domem. Wiesław rak - kie-
rownik Zakładu Oczyszczania Miasta MPGKiM wylicza możli-
wości, jakie ma mieszkaniec przy przeprowadzaniu remontu:

- Najczęściej spotykane są dwa rozwiązania. Pierwsze – 
mieszkaniec zamawia u nas taki worek wielkogabarytowy 
Big Bag o pojemności 1 m3, kosztuje 122,04 zł i dostaje do-
datkowo ulotkę z informacją, co do niego można wsypać 
i gdzie postawić, bo też jest istotny dogodny dojazd samo-
chodu z wysięgnikiem. Opłata obejmuje worek i wywóz na 
telefon. Co należy pamiętać, do worka nie wrzucamy styro-

pianu, pojemników po farbach. W zasadzie możemy je wy-
rzucić do odpadów zmieszanych, a plastik, o ile będzie czy-
sty – do pojemnika z tworzywami sztucznymi – tłumaczy kie-
rownik ZOM-u. Druga możliwość to dostarczenie odpadów 
budowlanych własnym transportem bezpłatnie do Punk-

tu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (Wyzwo-
lenia 18d - dop. red.). Od 
pewnego czasu limit dostar-
czonego gruzu na jednego 
mieszkańca w mieście na rok 
to jedna tona. Chęć dostar-
czenia należy jednak uprzed-
nio zgłosić osobiście z doku-
mentem tożsamości w Wy-
dziale Gospodarki Komunal-
nej (Michałkowicka 105).

informacja - w dobrym tonie
Słusznym posunięciem jest zgłoszenie chęci przeprowa-

dzenia remontu w osiedlowej administracji. Wówczas w ko-
respondencji mieszkaniec jest dodatkowo uświadamiany 
o swoich obowiązkach. Dobrym zwyczajem w wielu klat-
kach schodowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej jest wywieszanie przez lokatora informacji publicznej 
o trwającym remoncie. Niekiedy to właśnie nikomu nieza-
komunikowany remont i co się z tym wiąże – hałas oraz ba-
łagan, są powodem konfliktów międzysąsiedzkich, wycho-
dzących czasem daleko poza tę klatkę schodową...

Tak jak jesteśmy zobowiązani do prowadzenia segre-
gacji odpadów, tak i musimy poważnie podejść do tema-
tu odpadów budowlanych pochodzących z remontu na-
szego mieszkania. Remont przeprowadzić jest niby prosto, 
choć organizacyjnie jest to wyzwanie duże. Znacznie trud-
niej jest później zatrzeć niesnaski, jakie pozostają po zanie-
dbanych obowiązkach. Niekiedy nawet jesteśmy nieświa-
domi tego, że ktoś wie o naszych „grzeszkach” i dziwią nas 
chłodne relacje...

 Rafał Grzywocz

Big Bag to rozwiązanie na pozbycie się gruzu          do PSZOk-u tonę odpadów budowlanych dostarczymy 
bezpłatnie

Wyrzucenie gruzu luzem przy śmietniku jest karygodne       
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ciąg dalszy na str. 20

Ogień, dym, pożar

Ratować się, ale z głową
Pożary w mieszkaniach SSM należą do rzadkości. gdy jednak ogień pojawi się, dobrze wiedzieć jak właściwie 

się zachować. O tym jak należy postępować w czasie pożaru w mieszkaniu, a jak reagować, gdy ogień odciął 
nam drogę ucieczki przez klatkę schodową rozmawiamy z kapitanem Mariuszem rozenbergiem – dowódcą Jed-
nostki ratowniczo-gaśniczej komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

rafał grzywocz: - Co jest najczęstszą przyczyną po-
żarów w budynkach wielorodzinnych?

Mariusz rozenberg: - Przyczyny powstawania poża-
rów w tego typu obiektach mogą zostać wywołane bezpo-
średnio przez człowieka (np. nieostrożność mieszkańców 
przy przygotowywaniu posiłków na kuchence gazowej, 

elektrycznej lub nieumyślne zaprószenie ognia) lub bez 
jego udziału (np. zwarcie instalacji i urządzeń elektrycz-
nych, pożary sadzy w kominie). W zdecydowanej większo-
ści przypadków od pożaru można się uchronić. Ważna jest 
właściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych, a także za-
chowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas 
codziennych czynności.

- Jak zachować się, gdy dochodzi do pożaru? W miesz-
kaniu i w klatce schodowej...

- Zobrazuję to na przykładzie jednego ze zdarzeń, ja-
kie miało miejsce w ubiegłym roku na terenie Siemianowic 
Śl. Zgłoszenie dotyczyło pożaru, który wybuchł w miesz-
kaniu na parterze. Lokator w panice uciekając z płonące-
go mieszkania, nie zamknął za sobą drzwi. Spowodowało 
to zadymienie całej klatki schodowej, jednocześnie odcina-
jąc drogę ewakuacyjną wszystkim mieszkańcom budynku. 
Dym wraz z niebezpiecznymi gazami pożarowymi uniósł 
się ku górze. Lokator z najwyższej kondygnacji, mając 
uchylone okna, otworzył drzwi wpuszczając trujący dym 
do swojego mieszkania. Poprzez takie zachowanie nicze-
go nieświadoma osoba uległa zatruciu gazami pożarowy-
mi i trafiła do szpitala. Opisana sytuacja pokazuje, że gazy 
pożarowe przypominają przepływ dymu w kominie.

Zdarzenie to jest przykładem jak nie należy postępować. 
W tego typu sytuacjach nie należy otwierać drzwi na klat-
kę schodową, należy zachować spokój i zadzwonić na te-
lefon alarmowy 998.

- Czyli w przypadku odciętej dymem drogi ucieczki 
czekamy na pomoc w swoim domu?

- Tak, po zaalarmowaniu odpowiednich służb nale-
ży czekać na pomoc w swoim mieszkaniu. Warto poło-
żyć przy zamkniętych drzwiach wejściowych mokry ręcz-
nik lub koc, który ograniczy napływ dymu do mieszkania. 
Otwarcie okna zapewni dostęp świeżego powietrza. Przy-

byli ratownicy dzielą się zwykle na dwa zespoły: jedni pro-
wadzą działania gaśnicze, drudzy, jeśli zachodzi taka ko-
nieczność – prowadzą ewakuację całego budynku. O spo-
sobie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych decy-
duje dowódca zmiany. Po zakończonych działaniach stra-
żacy sprawdzają nie tylko miejsce, gdzie doszło do poża-

ru, ale cały budynek, między innymi pod kątem obecności 
tlenku węgla.

- a w mieszkaniu? gasić czy uciekać?
- Wszystko zależy od wielkości pożaru. Intuicyjnie chwy-

tamy za dostępne środki i próbujemy go ugasić. Jeśli 
ogień opanował znaczną część powierzchni mieszkania, 
odradzam jakichkolwiek działań. Najważniejsze jest bez-
pieczeństwo człowieka. Jeśli jest możliwość ewakuacji 
klatką schodową należy jak najszybciej opuścić budynek. 
W takiej sytuacji chęć ratowania dobytku mieszkania nie 
jest warta ryzykowania życia i zdrowia. Odymione lub czę-
ściowo nadpalone meble nadają się tylko do wyrzucenia 
a mieszkanie do malowania.

- Czy w czasie pożaru w mieszkaniu otwieramy okno?
- Nie! Otwarcie okna w palącym się mieszkaniu spowo-

duje napływ świeżego powietrza i tym samym wzrost in-
tensywności spalania. Jak wspomniałem wcześniej okno 
otwieramy w mieszkaniu, w którym się nie pali.

- a mogłoby się wydawać, że rzeczą naturalną jest 
otwarcie okna, by dym pożarowy z mieszkania uszedł...

- Pożar potrzebuje powietrza. W fizykochemii spalania 
mówimy o zjawisku „trójkąta spalania” – paliwo/materiał, 
ciepło i tlen. Jeżeli któregoś z tych elementów zabraknie, 
pożar nie ma możliwości nawet powstać. Można zrobić 
bardzo proste doświadczenie by tego dowieść: palącą się 
świeczkę należy szczelnie przykryć szklanym naczyniem 
(szklanka, słoik). W krótkim czasie po odcięciu powie-
trza, spali się tlen a ogień zgaśnie. Podobnie jest w miesz-
kaniu – gdy szczelnie zamkniemy okna i drzwi, po pew-
nym czasie ogień gaśnie. Pamiętam takie zdarzenie gdzie 
w mieszkaniu pod nieobecność lokatorów wybuchł pożar, 
a następnie sam zgasł. W godzinach porannych sąsiedzi 
zauważyli okopcone okna i spalone firany. To dowodzi, że 

kapitan Mariusz rozenberg
Spalone mieszkanie - zostało niewiele, a właściwie nic 

(foto: archiwum)
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rozwiązania zagadek logicznych: 
Problem — Ten problem moralno-etyczny został kiedyś 
wykorzystany w pewnej firmie w testach,  dotyczących 
podjęcia pracy. 
Możesz zabrać umierającą staruszkę i uratować jej życie.  
Możesz zabrać przyjaciela i zrewanżować mu się za ura-

towanie Ci życia. Jednak wówczas może się okazać, że już 
nigdy nie spotkasz swojej wymarzonej miłości...
A rozwiązanie jest proste: dajesz kluczyki swojemu przyja-
cielowi z prośbą, by zabrał jak najszybciej staruszkę do sz-
pitala. Sam zaś zostajesz na przystanku i wspólnie z kobietą 
ze swych marzeń czekasz na autobus...

rzeka i czterech kolesi — Najpierw idzie trzeci i czwarty – 
przejście trwa 2 minuty. Czwarty wraca z latarką – 1 minuta. 
Daje latarkę pierwszemu i drugiemu – przejście trwa 10 mi-
nut. Oddają latarkę trzeciemu, który z nią wraca – 2 minuty. 
Trzeci i czwarty idą na drugi brzeg – przejście trwa 2 minuty. 
Razem: 2 + 1 + 10 + 2 + 2 = 17 minut.

lokal był szczelny i tlen konieczny w procesie spalania się 
skończył. Warto powtórzyć raz jeszcze – gdy pojawia się 
w mieszkaniu pożar, nie otwieramy okien.

- Uciekając zaś, nie powielamy błędu mieszkańca, 
o którym mówił Pan wcześniej i zamykamy za sobą 
drzwi...

- Dokładnie tak. Prowadząc akcję gaśniczą my również 
„zamykamy” drzwi. Niestety, często bywa tak, że są one 
już uszkodzone, więc stosujemy specjalną kurtynę, która 
w znacznym stopniu ogranicza wydostawanie się dymu na 
klatkę schodową. Ponadto, strażacy podczas działań sto-
sują wentylację nadciśnieniową, czyli wtłaczają dym i gazy 
pożarowe do mieszkania objętego pożarem.

- To prawda, że podczas pożaru najlepiej poruszać się 
jak najniżej?

- Oczywiście. Strażacy też w ten sposób się porusza-
ją. Jak wiemy, gazy są lżejsze od powietrza a temperatura 
unosi je ku górze. Ewakuując się nisko przy ziemi zyskuje-
my lepszą widoczność, powietrze w tej strefie jest najczyst-
sze a temperatura zdecydowanie niższa niż przy suficie.

- Czy mokra chusteczka przyłożona do buzi może do-
datkowo pomóc?

- Chusteczka, ani ręcznik nie filtrują gazów pożarowych. 
Mogą je tylko chwilowo ograniczyć lub rozpuścić te gazy, 
które są rozpuszczalne w wodzie. Radziłbym raczej spróbo-
wać ewakuować się szybko i sprawnie na jednym wdechu.

- Zakładaliśmy się kiedyś w szkole o to, czy szukając 
ratunku człowiek jest w stanie przebiegnąć przez ścia-
nę ognia i wyjść z tego cało. Skoro przeciągając pal-
cem, nawet wolno, przez płomień świecy nic się nie 
działo, nie bolało, to co dopiero sprintem przez ogień... 
Czy taki ratunek – gdy nie mamy innej drogi ucieczki – 
ma sens?

- Jest to jakieś rozwiązanie o ile jesteśmy sprawni 
i jeśli jeszcze nie podtruliśmy się tlenkiem węgla i in-
nymi gazami. Należy jednak pamiętać, że zawsze wy-
stępuje promieniowanie cieplne i tego typu „akcje” ni-
czym z hollywoodzkich filmów w rzeczywistości skoń-
czyłyby się rozległymi poparzeniami całego ciała. Poza 
tym nie zdarzyło się jeszcze nigdy podczas mojej służ-
by, aby pożar przybrał postać „ściany ognia”. Jest on 
bardziej złożony i pali się na określonej powierzchni. 
Najlepiej – jeśli nie mamy możliwości ewakuacji klatką 
schodową ani nie posiadamy balkonu to czekać w in-
nym pomieszczeniu, przy oknie do czasu pojawienia 
się strażaków.

- Powiedzieliśmy sobie, co robić w czasie pożaru. 
a w jaki sposób moglibyśmy sobie pomóc, profilak-
tycznie, zanim spotka nas to nieszczęście? kupić ga-
śnicę?

- W budynkach mieszkalnych takich jak w SSM przepi-
sy ochrony przeciwpożarowej nie wymagają od właściciela 
lokalu/zarządcy gaśnicy. Inaczej się odnoszą przepisy do 
budynków użyteczności publicznej.

Należy jednak wiedzieć, że taka gaśnica ugasi jedy-
nie pożar w zarodku. Pożaru mieszkania taką gaśnicą nie 
ugasimy. Jeśli chodzi o profilaktykę, skłaniałbym się jed-
nak ku temu, by postępować zgodnie z przepisami ochro-
ny przeciwpożarowej. a także ogólnie przyjętymi zasada-
mi. Pożar rzadko jest wynikiem chwili. Zazwyczaj niedba-
le poprowadzona instalacja elektryczna lub inne uchybie-
nia mogą być jego przyczyną. Przyczyna ta zazwyczaj ma 
miejsce wcześniej, a ogień jest tylko skutkiem wielu nie-
prawidłowości. Zdarza się również, że mamy do czynienia 
z nieumyślnym działaniem człowieka… np. pozostawie-
nie gotującej się potrawy na gazie, kuchence elektrycznej. 
Przepisy przeciwpożarowe mówią, by nie gromadzić ma-
teriałów palnych na ciągach komunikacyjnych – klatkach 
schodowych, nie zastawiać ich na przykład szafkami itp. 
Klatka schodowa to droga ewakuacyjna. Pamiętajmy o tym 
– ona musi być drożna.

- na koniec chciałbym zapytać o to, jak funkcjonu-
je nasza siemianowicka jednostka straży pożarnej, 
gdy mniej więcej jednocześnie dochodzi w mieście do 
dwóch, trzech zdarzeń i wszędzie liczą się minuty?

- Wszystkie jednostki straży pożarnej w Polsce są 
w tzw. Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 
(KSRG). Jeżeli w Siemianowicach Śl. wszystkie zastę-
py prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze a do Stanowi-
ska Kierowania Komendanta Miejskiego wpłynie kolejne 
zgłoszenie, gdzie konieczna jest nasza interwencja, wów-
czas poprzez Stanowiska Kierowania Komendanta Woje-
wódzkiego w Katowicach dysponowane są do akcji zastę-
py spoza Siemianowic Śląskich. Najczęściej są to straża-
cy z Katowic, Chorzowa lub Bytomia. Takie sytuacje zda-
rzają się dosyć często. Mieszkańcy na miejscu zdarze-
nia, jak sądzę, nawet nie wiedzą skąd przyjechali Ci stra-
żacy. Wszyscy jesteśmy wyposażeni i wyszkoleni jedna-
kowo. To odbywa się na zasadzie bezpłatnej pomocy, do-
brej współpracy, by mieszkańcy mieli to poczucie bezpie-
czeństwa, tę pewność, że straż pożarna dotrze do nich 
w porę z pomocą.

- dziękuję za rozmowę.

Ogień, dym, pożar

Ratować się, ale z głową
ciąg dalszy ze str. 19

POGOTOW I E  T ECHN I C ZNE  S SM 
- tel. 32-228-57-78, 602 672 890

DYŻURUJE: poniedziałek 17.00-22.00;
wtorek, środa, czwartek 15.00-22.00;

piątek 13.00-22.00; sobota 12.00-22.00; niedziela 8.00-22.00
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Z okazji Diamentowego Jubileuszu 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z najlepszymi życzeniami
od Przyjaciół

z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Jubileuszowe reminiscencje
ciąg dalszy str. 22 - 23
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- Treningi piłkarskie to dobry sposób 
na zabicie czasu, na ruch, żeby syn nie 
siedział ciągle przed komputerem – po-
wiedział nam ludwik kołodziej, oj-
ciec adama, zapytany o to, dlaczego 
zdecydował się jakiś czas temu zapi-
sać syna na zajęcia. Zimą aktywność 
też jest wskazana a zapisy na zajęcia 
dla dzieci – wciąż otwarte...

Trenują, bo...
Dzięki porozumieniu Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej i Urzędu Miasta dzieci 
zapisane na zajęcia piłkarskie, 
w trakcie zimy – gdy boiska 
wielofunkcyjne są zazwyczaj 
zamknięte – mogą spędzać 
aktywnie popołudnia w salach 
gimnastycznych czterech sie-
mianowickich szkół. To konty-
nuacja zajęć z otwartych boisk.

Z tej możliwości korzysta 
obecnie dobrze ponad setka 
dzieci w wieku 7-12 lat z róż-
nych części Siemianowic Ślą-
skich. Nie ma treningu, by nie 
pojawiło się od kilku do na-
wet kilkudziesięciu chłopców, 
w tym niekiedy i dziewcząt. Pod 
okiem profesjonalnych trene-
rów uczą się podstawowych elemen-
tów piłkarskich. Dzieci, pytane dlacze-
go systematycznie na nie chodzą mó-
wią różnie: albo, że chcą zostać w przy-
szłości „prawdziwymi” piłkarzami, al-
bo, by mieć dobrą kondycję. Niektórzy 
twierdzą, że przychodzą, by po prostu 
fajnie spędzić czas z kolegami, rozgry-
wając mecze według zasad piłkarskich 
i z trenerem jako arbitrem. Rzadziej, ale 
też tak bywa, mówią, że chodzą po to, 
by trochę zrzucić na wadze...

W zasadzie wszyscy uczestnicy, je-
śli już decydują się systematycznie 

uczęszczać na zajęcia, wkładają w nie 
serce. A ich starania i sumienność do-
ceniane są między innymi poprzez 
możliwość uczestnictwa w między-
osiedlowych turniejach piłkarskich, czy 
otrzymania własnego profesjonalnego 
stroju piłkarskiego.

Nierzadko bywa, że treningom (i tur-
niejom również) z boku przyglądają 

się rodzice. To właśnie od nich zależy 
ostateczna decyzja o tym, czy dziecko 
będzie w nich uczestniczyło.

Jak oceniają zajęcia ci, których po-
ciechy w treningach biorą udział już od 
jakiegoś czasu?

- Syn trenuje od początku roku szkol-
nego. Od małego ciągnęło go do pił-
ki, ogląda chyba wszystkie mecze. Ni-
gdy nie było problemów z organiza-
cją zajęć, a obserwując z boku, już wi-
dzę u niego postępy. Samo poruszanie 
się po boisku, drybling, strzały. W pił-
ce jest nieustępliwy, czego wcześniej 

nie było. Treningi dają dobre rezulta-
ty. Warto wypromować te zajęcia nie 
tylko poprzez naszą gazetę, ale nawet 
w formie ogłoszeń w osiedlach, w wi-
docznych miejscach – mówił dariusz 
Bujak, ojciec Wiktora. 

- To od kolegów z klasy syn dowie-
dział się o treningach. On mi o tym po-
wiedział i zdecydowaliśmy się go za-
pisać. Zajęcia są fajne. Trener panuje 
nad całością. Syn zawsze jest zziaja-
ny, ale zadowolony. Potem w domu to 
jeszcze przeżywa. Podoba mi się, że 
dzieciaki nie tylko mogą trenować, ale 

i brać udział od czasu do cza-
su w turniejach, gdzie nie liczy 
się złoty medal, a dobra zaba-
wa – oceniał z kolei cytowany 
już Ludwik Kołodziej.

Treningi w ferie
W ferie zimowe, tj. od 29. 01. 

do 11. 02. br. treningi odbywa-
ły się tylko w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodo-
wych przy ulicy Witolda Bu-
dryka 2 w Michałkowicach 
w czwartki od 1700 – dla grup 
młodszych oraz o 1800 dla star-
szych. Były jednak otwarte dla 
dzieci – uczestników z wszyst-
kich osiedli. Po feriach zajęcia 
wracają w ustalone ramy i od-
bywać się będą według pu-
blikowanego w „MS” termina-
rza zajęć.
Zapisy na treningi? Otwarte

Wciąż można zapisywać swoje po-
ciechy. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztywno 
ustalonym przedziale wiekowym 7-12 
lat (funkcjonują dwie grupy podstawo-
we – 7-9 i 10-12 lat) oraz dodatkowe 
+12 dla tych, którzy wcześniej chodzili 
na te treningi, prowadzone jednak tyl-
ko w miesiącach letnich.

rg

Być jak Messi, ronaldo, lewandowski

Trenując mają ruch 
i robią postępy

rów uczą się podstawowych elemen- się rodzice. To właśnie od nich zależy 

i brać udział od czasu do cza-
su w turniejach, gdzie nie liczy 
się złoty medal, a dobra zaba-
wa 
już Ludwik Kołodziej.

do 11. 02. br. treningi odbywa-
ły się tylko w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodo-
wych przy ulicy
dryka 2
w czwartki od 17
młodszych oraz o 18
szych. Były jednak otwarte dla 
dzieci – uczestników z wszyst-
kich osiedli. Po feriach zajęcia 
wracają w ustalone ramy i od-
bywać się będą według pu-
blikowanego w „MS” termina-
rza zajęć.
Zapisy na treningi? Otwarte

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:

- 1600 - 1700 - dzieci 7-9 lat
- 1700 - 1800 - 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

Remontując minimalizuj hałas. 
Pamięta j ! ! !  Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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Bydlacy
Mechanizm działania oszustów jest 

podobny: za ofiarę wybierają oso-
bę starszą, głównie kobiety, używają 
imion bliskich dla uwiarygodnienia sy-
tuacji i podniesienia dramaturgii, pró-
bują umówić się na przygotowanie go-
tówki, którą ktoś odbierze... Ewident-
nie żerują na rodzinnych więzach i bez 
skrupułów zmierzają do uzy-
skania pieniędzy. Dzwonią 
na numer stacjonarny.

Jak wygląda to w praktyce? 
Podajemy przykłady. Sytuacje 
są autentyczne, na potrzeby 
publikacji prasowej zmienili-
śmy imiona niedoszłych – na 
szczęście – poszkodowanych:

I.
Oszust: Zaszlochany, czę-

ściowo niewyraźny głos 
w słuchawce: - Mamo!, ma-
musiu! Mieliśmy wypadek koło 
domu. Piotrek jest w szpitalu, 
nie mam z nim kontaktu, a ja 
jestem na komendzie, zeznaję. 

Bożena: - Co się stało, gdzie jest 
Piotrek (syn - dop.), w którym szpita-
lu? Co się dzieje?

Oszust: - Potrzebujemy pieniędzy, 
nie chcą mnie wypuścić z komendy!

Bożena: - Ale powiedz, w którym 
szpitalu jest Piotrek, gdzie ty jesteś?

Oszust: - Nie ma czasu, Krystian 
tam podjedzie do Ciebie, żeby ode-
brać te pieniądze. Przygotuj mamu-
siu szybko, proszę! Potem zadzwonię.

Bożena: - Ale w którym szpitalu jest 
Piotr, gdzie jesteś?

Oszust odłożył słuchawkę.
II.

Oszust: krzykliwy, niewyraźny 
głos w słuchawce: - Mamo, mieliśmy 
z ... (niewyraźnie wypowiedziane imię 

żony - dop.) wypadek samochodowy, 
o nic nie pytaj, jestem na komendzie.

Wanda: - Ale co się stało!? Co jest 
z Elą?

Oszust: - Ela leży w szpitalu...
Wanda: - Jak ci mogę pomóc, gdzie 

mam przyjechać?
Oszust: - Nie przyjeżdżaj. Nie ma 

czasu. Zaraz tam będzie Paweł, bo 

wiesz, nie chcą mnie wypuścić, bo 
trzeba zapłacić kaucję...

Wanda: - Ale dobrze wiesz, że ja tu 
nie mam żadnych pieniędzy. Zostało 
mi tylko te 70 zł...

Oszust odłożył słuchawkę.
III. 

Oszustka: dziwny głos w słuchaw-
ce: - No cześć, utknęłam koło te-
go Siewierza, bo jakiś idiota we mnie 
przywalił, czekamy na lawetę.

Brygida: - Nic wam się nie stało?
Oszustka: - (Niewyraźne imię) jest 

załamany jak wygląda auto, ale tak to 
jest w miarę ok. Mamy problem, bo nie 
mamy pieniędzy na tę lawetę. 

Brygida: - To z kim ty wracasz, prze-
cież zawsze jeździsz tylko z Anitą.

Oszustka odłożyła słuchawkę.
Wywołują szok i oczekują 

„ratunku”
Słysząc takie wstrząsające informacje 

w słuchawce, mówione często zaszlo-
chanym, przejętym głosem każdy chy-
ba – nie tylko starszy wiekiem – na co 
najmniej ułamek sekundy byłby zdezo-
rientowany. Spokojny, beztroski dzień 
przerywa dramatyczna wieść. To swo-
ista gra psychologiczna. Oszust wywo-
łuje szok, a następnie pod jego wpły-
wem oczekuje od ofiary, że spełni je-
go oczekiwanie, patrz: przekaże po-
tulnie gotówkę w zaprzyjaźnione ręce. 
Co bardziej szokujące - oszuści niekie-
dy znają imiona naszych bliskich, bądź 

uzyskują je poprzez inteligent-
ne poprowadzenie rozmowy, 
co buduje wiarygodność hi-
storii. Siemianowickiej Policji 
dobrze znany jest ten pro-
blem. Otrzymują zgłoszenia 
zarówno od osób, które nie 
dały się nabrać, jak i od tych, 
które utraciły swoje oszczęd-
ności. Pewnym jednak jest to, 
że tych pierwszych w Siemia-
nowicach Śląskich jest znacz-
nie więcej, tylko nie informują 
o tym policji.
nieudane próby oszustwa 

powinniśmy zgłaszać
Przekonuje o tym podkomisarz Ta-

tiana lukoszek z siemianowickiej Ko-
mendy Miejskiej Policji: - Zawsze pod-
czas spotkań profilaktycznych infor-
mujemy seniorów, by takie informacje 
nam przekazywali. Te grupy oszustów 
zazwyczaj działają w danych dniach, 
wybierają sobie miasto. Podejrzewa-
my, że potencjalne ofiary wybiera-
ją sobie między innymi z książek tele-
fonicznych i dalej – po imionach, któ-
re wskazują, że osoba może być star-
sza – tłumaczy i dodaje: - My po takim 
komunikacie od seniora wiemy, że nie 
jest bezpiecznie i policjanci, pełniący 
służbę w terenie są wtedy szczegól-
nie uwrażliwieni na podejrzane według 
nich sytuacje, także tam gdzie docho-
dzi do kontaktu telefonicznego.

Telefonicznie wyłudzają  
„na wypadek”

To się dzieje. Teraz. W ostatnich tygodniach do co najmniej kilku-
nastu starszych mieszkańców Siemianowic Śląskich dzwoniono 

z informacją o wypadku syna, córki, wnuczka i pilnej potrzebie przekaza-
nia gotówki...

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o

-  zwróć  uwagę na  obce osoby

w Twoim budynku! ! !
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Jak nie dać się wykiwać?
Oszuści to nie są przypadkowe oso-

by. Oni szkolą się w manipulacji, per-
swazji, mają przygotowanych kilka wa-
riantów prowadzenia rozmów, odpo-
wiedzi, są dobrze przygotowani nawet 

na tak niespodziewane sytuacje, kiedy 
okazuje się, że syn rzeczywiście pra-
cuje w policji. W swoją historię, jak się 
okazuje, wmieszają również policję: - 
Odnotowujemy też informacje o oszu-
stwach prowadzonych metodą na „po-
licjanta z wypadkiem”. Osoba bliska 
dzwoni, informuje, że ma wypadek 
i przekazuje słuchawkę „policjantowi”, 
który przedstawia się z imienia i na-
zwiska, podaje identyfikator służbowy 
i potwierdza zdarzenie – opisuje pod-
kom. Lukoszek.

Przytoczone wcześniej autentycz-
ne relacje z próby oszustwa mogą 
być pewną wskazówką, jak nie dać 
się nabrać. Zasypywanie naciągaczy 
kilkoma

niewygodnymi (kontrolnymi)
i powtarzanymi pytaniami

może wystarczyć, by się odczepi-
li. A inny ratunek? - Gdy od początku 
wiemy, że jest to próba oszustwa, naj-
lepiej będzie, gdy pociągniemy tę roz-

mowę. Powiedzmy, że musimy iść do 
banku po pieniądze, możemy umówić 
się w dane miejsce z przestępcami, 
równocześnie informując o tym policję. 
Nasi funkcjonariusze poczynią wów-
czas odpowiednie starania, żeby prze-
jąć tę osobę. To oczywiście poboż-
ne życzenie. Przestępcy tak napraw-
dę działają bardzo mądrze i zwykle nie 
dają seniorom dużo czasu. Gdy naj-
bliższa osoba ulega rzekomo wypad-
kowi, w dzisiejszych czasach w dobie, 
kiedy prawie wszyscy mają telefony 
komórkowe, łatwo możemy to spraw-
dzić i zadzwonić, czy ten ktoś rzeczy-
wiście jest poszkodowany – wyjaśnia 
podkomisarz i zwraca uwagę na jesz-
cze inny element: - Przemyślmy też 

to, co i gdzie mówimy. Nie opowiadaj-
my w poradni, na ławce, w autobusie 
o swoich najbliższych, pieniądzach, to 
jest niebezpieczne, bo ktoś może takie 
informacje podchwycić i wykorzystać – 
wylicza Lukoszek.

Plejada oszustów
Temat oszustów nie jest nowy. 

Mieszkańców próbują naciągać rze-
komi: „gazownicy”, „elektrycy”, fał-
szywi przedstawiciele spółek Tauron, 
PGNiG, osoby oferujące atrakcyjne 
oferty telewizji kablowej za zaliczką, 
„fachowcy” przeprowadzający remont 
u sąsiada z dołu, chcący usunąć awa-
rię, „policjanci”, „agenci CBA i CBŚ”, 
czy cwaniacy wykorzystujący metodę 
„na wnuczka” w opałach.

Bądźmy w miarę możliwości czuj-
ni i ostrożni. Tak w rozmowach tele-
fonicznych, jak i kontaktach bezpo-
średnich z domokrążcami... Właściwie 
chciałoby się powiedzieć: na każdym 
kroku. rg

„Przyjdzie wiosna 
będzie…”

Wielu z nas już tęskni za wiosną, słońcem, ciepłym 
wiatrem i pięknymi kwiatami. krokusy i sasanki dla 

Tych, którzy nie mogą się tego wszystkiego doczekać
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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

S a l O n  Ł a Z i e n e k
P Ł y T k i ,  a r M a T U r a ,   k l e J e

Wizualizacje 3d

s-524/2-18

Siemianowice Śląskie
ul. Michałkowicka 103

(budynek byłej stołówki Haldexu)

Czynne: pn ÷ pt 9 ÷ 17;  sb 9 ÷ 14
tel. 506 839 932, 32 730-82-22

dekor expert
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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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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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ciąg dalszy na str. 30

Dodatek energetyczny, mieszkaniowy, 
wrażliwy odbiorca

kłopoty finansowe są dotkliwą bolączką znaczącej ilości rodzin i osób mieszkających samotnie. gdy do tego 
dołożymy nieprzewidziane losowe zdarzenia np. choroba to często stajemy przed dylematem: czy płacić za 

czynsz, czy przeznaczyć pieniądze na podstawowe utrzymanie, zakup lekarstw.

Często podejmowane są decyzje 
o odłożeniu płatności za mieszkanie. 
Odłożenie jej wydaje się najprostsze 
i traktowane jest jako zaciągnięcie kre-
dytu, którego otrzymanie wolne jest od 
załatwiania jakichkolwiek formalności. 
Teoretycznie to prawda, a praktycznie 
„kredyt” taki jest najdroższy na rynku, 
bo najwyżej oprocentowany. Co gor-
sza w ostateczności może doprowa-
dzić nas do utraty mieszkania.

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

dodatek energetyczny
Jest stosunkowo nową formą po-

mocy państwa dla osób posiadają-
cych problemy finansowe. Świad-
czenie to weszło w życie 1 stycznia 
2014 r. i zostało wprowadzone nowe-
lizacją Prawa energetycznego uchwa-
loną 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 984). Jest ono zadaniem z za-
kresu administracji rządowej. Dodatek 
energetyczny wypłacają gminy, któ-
re otrzymują na ten cel dotacje z bu-
dżetu państwa na finansowanie wypłat 
w granicach kwot określonych na ten 
cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny przysługuje 
tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elek-
trycznej i jest przyznawany w formie 
ryczałtu.

WrażliWy OdbiOrca

Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszka-

niowy, 
- jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycz-
nej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,

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

cie rachunków za prąd, WrażliWy Od-

biOrca musi złożyć w gminie wnio-
sek i dołączyć do niego kopię umo-
wy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi mie-
sięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku 
energetycznego ogłaszanej przez mi-
nistra właściwego do spraw gospodar-
ki. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra 
Energii w sprawie wysokości dodatku 
energetycznego obowiązującego od 
1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. 
wysokość zryczałtowanego dodat-
ku energetycznego wynosi:
- dla gospodarstwa prowadzonego 

przez osobę samotną – 11,22 zł 
miesięcznie,

- dla gospodarstwa składającego się 
z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie,

- dla gospodarstwa składającego się 
z co najmniej 5 osób – 18,70 zł mie-
sięcznie.
Wypłata dodatku energetycznego 

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

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

niezależnie posiadającym 
problemy finansowe przypominamy 

o dodatku mieszkaniowym.
Przysługuje on:

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga!
dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na podstawie tylko jednego z wyżej 

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

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

Dodatek przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jedne-
go członka gospodarstwa domowego 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku o przyznanie 
świadczenia nie przekracza:
- w gospodarstwie jednoosobowym 

175% najniższej emerytury (od 1. 
03. ub.r. 1000,00 zł), tj. 1.750,00 zł,

- w gospodarstwie wieloosobowym 
125% kwoty najniższej emerytury, 
czyli 1250,00 zł. 

Przypominamy, że kwota brutto to
kwota bez składki:

- emerytalnej;
- rentowej;

- chorobowej.
do dochodu nie wlicza się m.in.:

- świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów,

- dodatków dla sierot zupełnych,
- jednorazowych zapomóg z tytułu uro-

dzenia dziecka,
- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
- pomocy w zakresie dożywiania,
- zasiłków pielęgnacyjnych oraz dodat-

ków pielęgnacyjnych,
- zasiłków okresowych z pomocy spo-

łecznej,
- jednorazowych świadczeń pienięż-

nych i świadczeń w naturze z pomo-
cy społecznej,
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- dodatku mieszkaniowego,
- dodatku energetycznego,
- zapomogi pieniężnej, o której mowa 

w przepisach o zapomodze pienięż-
nej dla niektórych emerytów, ren-
cistów i osób pobierających świad-
czenia przedemerytalne albo zasiłek 
przedemerytalny w 2007 roku

- świadczenia pieniężnego i pomocy 
pieniężnej, o których mowa w prze-
pisach ustawy z dnia 20 marca 2015 
r. o działaczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjono-
wanych z powodów politycznych ( 
Dz.U.poz.693 i 1220).
Dodatek przyznawany jest na nor-

matywną powierzchnię mieszkaniową 
wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby,
- 40 m2 dla 2 osób,
- 45 m2 dla 3 osób,
- 55 m2 dla 4 osób,
- 65 m2 dla 5 osób,

- 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Kryteriów określających szczegóło-

we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, 
łącznie z ryczałtem, nie może przekra-
czać 70% wydatków przypadających 
na normatywną powierzchnię zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego lub 70 % 
faktycznych wydatków ponoszonych 

za lokal mieszkalny, jeżeli powierzch-
nia tego lokalu jest mniejsza lub równa 
normatywnej powierzchni.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

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

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

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PaMiĘTaJMy, Że dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy wniosek, tj. jeże-
li wniosek złożymy np. do końca lute-

go, to po jego pozytywnym rozpatrze-
niu przyznany dodatek otrzymamy od 
1 marca.

UWaga!!! O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 
z następującą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wypła-
canie dodatku zostaje zawieszone do 
czasu wyrównania zaległości - w ter-
minie nie dłuższym niż 3 miesiące. De-
cyzja o przyznaniu dodatku wygasa, 
jeżeli zaległości nie zostaną uregulo-
wane w tym czasie. O ponowne przy-
znanie dodatku mieszkaniowego moż-
na wystąpić wyłącznie po uregulowa-
niu tych zaległości.

WaŻne!!! Jeżeli okaże się, że doda-
tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.

Szczegółowe informacje 
o wszelkich kryteriach 

przyznawania obydwu dodatków, 
zainteresowani uzyskają w:

referacie dodatków
Mieszkaniowych UM

w Siemianowicach Śl.,
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione wnioski.

By nie było 
bałaganu...

To właśnie wyrzucone przy śmietnikach materia-
ły wielkogabarytowe powodują, że mamy niekiedy 

wrażenie ciągłego bałaganu wokół stanowisk kontene-
rowych, przy wnękach zsypowych. Jeśli będziemy śle-
dzić terminy wywózek, możemy ten problem ograni-
czyć...

Starajmy się dopasować duże „gabarytowe” porządki i za-
kupy mebli do tzw. „wystawki” w oparciu o harmonogram 
ich wywozu. Z zabudowy wielorodzinnej odbywa się raz na 
dwa tygodnie. Odpady najlepiej wystawić w przeddzień – 
odbiór jest od wczesnych godziny rannych.

najbliższe terminy wywozu odpadów 
wielkogabarytowych:

rejon i:
14 i 28 lutego (środy)

Ulice z zasobami mieszkalnymi SSM: Hermana Wróbla, 
Wojciecha korfantego, Szarych Szeregów, Jana Stę-
ślickiego, ZHP, Teatralna, aleja Młodych, Boh. Wester-
platte, Śląska, Jana Pawła ii, ryszarda gansińca, Spo-
kojna, Michałkowicka 17-23a, komuny Paryskiej, kru-
cza, Powstańców, Brzozowa, Piaskowa.

rejon ii:
15 lutego, 1 marca (czwartki)

Ulice: ks. Jana kapicy, Hutnicza, Jedności, Okrężna, 
leśna, Tadeusza kościuszki, ks. konstantego damro-
ta.

rejon iii:
21 lutego i 7 marca (środy)

„Chemik” i „Węzłowiec” w całości. Ulice: Walerego Wró-
blewskiego, niepodległości, alfonsa Zgrzebnioka, Plac 
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika, Władysława Jagieł-
ły, Władysława Łokietka, grunwaldzka, Jana Polaczka.

rejon iV:
22 lutego, 8 marca (czwartki)

„Michałkowice” i „Bańgów” w całości. Ulice: Obrońców 
Warszawy, emilii Plater, Władysława andersa, Marii dą-
browskiej, Władysława Sikorskiego, Przyjaźni, kościel-
na, Stawowa, Wyzwolenia.

Poza terminami wywózki, kiedy z jakichś względów nie 
możemy czekać na wyznaczone harmonogramy odbio-
ru tychże odpadów, mamy jeszcze inne rozwiązanie: do-
starczyć materiały wielkogabarytowe do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ulica Wyzwolenia za 
przedsiębiorstwem Labor sp. z o.o.) we własnym zakresie, 
bezpłatnie. Jest on czynny od poniedziałku do piątku od 
6.00 do 18.00, a w soboty - 7.00 - 15.00. rg

ciąg dalszy ze str. 29

Dodatek energetyczny, mieszkaniowy, wrażliwy odbiorca
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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

s-
69

4/
12

-1
5

s-
41

0/
5-

15
s-

41
0/

2-
18

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

s-
51

2/
12

-1
7

s-
46

7/
7-

16

PO FERIACH 
RUSZAMY Z ZAJECIAMI 
NA BASENIE MIEJSKIM
W SIEMIANOWICACH

W PIĄTKI 
17.00 LUB 18.00.

INFORMACJA I ZAPISY: 
Tel. 602 487 305,

megaplywanie@megaplywanie.pl



MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/201832

Co w „Chemiku” piszczy?
W Domu Kultury „Chemik” i Klubie „Centrum” możliwości spędzania wolnego czasu jest... na kilkadziesiąt sposobów. Są 

propozycje dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Można między innymi nauczyć się tańczyć, śpiewać, 
strzelać, czy nawet grać w brydża. Swoje miejsce znaleźli tu seniorzy z klubu „Pogodna Jesień” i „Wesoła Jesień” (Klub 
„Centrum”), skaciorze, krótkofalowcy oraz kilka stowarzyszeń.

Niewidomi i niedowidzący potrafią się odnaleźć

Od kilkudziesięciu lat organizacją w Siemianowicach Śląskich podającą pomocną dłoń osobom niewido-
mym lub silnie niedowidzącym jest Polski Związek niewidomych. Udziela rad, wsparcia i sprawia, że nie 

stoją oni na straconej pozycji...

nie widzieć jest najtrudniej, ale...
- Nam się może wydawać, że mając 

wzrok od urodzenia będziemy widzie-
li do końca życia. Niestety mamy ta-
kie przypadki, że ktoś z dnia na dzień 
przestaje widzieć. Wówczas jest głę-
boki szok, ciężki do opisania. Trzeba 
poradzić sobie z tym psychicznie, co 
jest niezwykle ważne, trudne i posta-
rać się przystosować do nowej sytu-
acji. Nie wszyscy to potrafią. Zamyka-
ją się w domach, nieraz nie chcą ofe-
rowanej im pomocy i nic nie jesteśmy 
w stanie wtedy zrobić. Trzeba chcieć 
dać sobie pomóc – mówi Barbara go-
rol, prezes Zarządu Siemianowickiego 
Koła Polskiego Związku Niewidomych. 

W Siemianowicach Śląskich w Klu-
bie Centrum, funkcjonującym pod egi-
dą SSM (ul. Powstańców 54) działa 
organizacja, celem której jest właśnie 
pomoc w takich przypadkach, zarów-
no osobom, których dotknęło to nie-
szczęście od urodzenia lub później, 
jak i wsparcie ich rodzin.

- Pomagamy w przystosowaniu się 
do życia „w ciemności” i uporaniem 
się z problemami, jakie niesie pełna 
lub częściowa utrata wzroku. Współ-
pracujemy z ośrodkiem w Bydgosz-
czy, zaadoptowanym dla osób tra-
cących wzrok. Pomagamy niewido-
mym i silnie niedowidzącym w adapta-
cji do nowych warunków życia, oferu-
jąc wsparcie zarówno psychologicz-
ne, jak i w procesie rehabilitacji i inte-
gracji. Staramy się realizować ich po-
trzeby społeczne, jak również i zawo-
dowe, bo kierujemy na szkolenia i kur-
sy, na przykład komputerowe – wyli-
cza Barbara Gorol. - Integrujemy w za-
sadzie to środowisko, bo najłatwiej od-
naleźć się w tej sytuacji właśnie po-
przez kontakt z innymi osobami ma-
jącymi podobny problem, dysponują-
cymi pewnym już bagażem doświad-
czeń. Rozmowa tutaj odgrywa bardzo 
ważną rolę, bo wówczas okazuje się, 
że można z tym wszystkim jakoś so-
bie poradzić, ucząc się między innymi 
orientacji przestrzennej. Tylko co znów 
podkreślę: trzeba chcieć. Tym samym 

taki ktoś odzyskuje na tyle, na ile jest 
to możliwe pewną samodzielność.

Pomimo trudności, niewidomi i nie-
dowidzący zrzeszeni w siemianowic-

kim Kole Polskiego Związku Niewido-
mych (110 członków) uczestniczą w ży-
ciu kulturalnym miasta. Nawet czasami 
pewnie nie jesteśmy świadomi, że obok 
nas na imprezie siedzi osoba, która nie 
widzi/niedowidzi... Mało tego, nawet na 
ulicy możemy ich mijać, nawet o tym 

nie wiedząc. Opanowawszy orientację 
przestrzenną nieraz poruszają się po 
mieście na pamięć. Gdy jednak spo-
tkamy taką osobę i uważamy jednak, 

że może potrzebować pomocy, musi-
my wiedzieć jak to właściwie zrobić, bo 
wcale nie jest to tak oczywiste, jak się 
nam wydaje (patrz ilustracja - dop.).

Na ile Siemianowice Śląskie są przy-
jaznym miastem dla niewidomych/nie-
dowidzących?
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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

CeniSZ sobie jakość, wygodę, nie 
lubisz przepłacać - kupuj kosmetyki 
ORIFLAME bez pośredników. 
Dopytaj o szczegóły, Mirosława, 

tel. 663 827 234

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. 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 

SZUkaSZ czworonożnego przyjaciela? 
Zapraszamy do Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie 
przy ul. Opolskiej 36. Psiaki i kociaki 
czekają na adopcję!    tel. 32 249-84-52

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,        tel. 799 971 984

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

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

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

kOrePeTyCJe j. niemiecki, 
dzwonić po 1600,      tel. 32 703-78-59  

CHeMia, korepetycje, 
tel. 609 755 668 

kOMPlekSOWe przeprowadzki, 
utylizacja, 

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

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  

TranSPOrT na terenie miasta, 
tel. 666 843 799

Zawsze będą jakieś potrzeby, któ-
re dobrze by było zrealizować, zada-
nia wymagające dodatkowych środ-
ków finansowych. - Tutaj najważniej-
sza jest współpraca. W ubiegłym ro-
ku udało się wywalczyć wraz z Urzę-
dem Miasta w korespondencji z KZK 
GOP połączenia autobusowe z przy-
stankami przy ulicy Śląskiej nieopo-
dal rynku miejskiego przed rozjaz-
dem w kierunku Katowic i Michałko-
wic. To na pewno pomogło w poru-
szaniu się po mieście nie tylko oso-
bom ze stopniem niepełnosprawno-
ści, ale myślę, że i zwykłym miesz-

kańcom jest to dziś na rękę – wyja-
śnia Barbara Gorol.

Członkowie Koła w luźnej rozmowie 
poruszyli kilka innych tematów, które 
są dla nich bolączkami codzienności. 
Do nich zaliczają m.in.:

- brak oznaczenia pierwszych stop-
ni schodów terenowych żółtym odbla-
skiem,

- parkowanie samochodów na chod-
nikach,

- zbyt małe litery na niektórych przy-
stankach autobusowych,

- niezatrzymywanie się autobusów 
blisko krawężnika.

Jako ważne zadanie zimą, pod-
kreślają systematycznie odśnieżone 
chodniki.

Spotkania, informacja, kontakt
Członkowie regularnie towarzysko 

spotykają się w Klubie Centrum (Po-
wstańców 54) – w środy od 14.00 do 
18.00. By otrzymać poradę nie trzeba 
być zrzeszonym. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać również pod nu-
merem telefonu 609 309 178. To tu-
taj można zaczerpnąć języka o tym, 
co robić, jak załatwić i kto może jesz-
cze pomóc...

Rafał Grzywocz

Oszczędzając ciepło pamiętaj o prawidłowej wentylacji!!!
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Dawny plac pomnikowy Skwerem Lawendowym?
W połowie stycznia na posiedzeniu rady Osiedla „Młodych” wybrano nazwę głównego skweru wypoczynko-

wego osiedla. Wniosek trafi teraz do miejskiej komisji ds. nazewnictwa ulic, obiektów i placów, a dalej – 
do Prezydenta Miasta i w formie uchwały na radę Miasta.

Powstanie skweru
Skwer wypoczynkowy w osiedlu 

„Młodych” – zlokalizowany między bu-
dynkami aleja Młodych 10-15, Sza-
rych Szeregów, Jana Stęślickiego 

i ZHP powstał w 2014 roku w miejscu 
dawnego tzw. placu pomnikowego. 
Do tego momentu przez kilkadziesiąt 
lat teren był niewykorzystany. Pomnik 
Janka krasickiego swego czasu zo-
stał rozebrany, a na pustym asfalto-
wym placu nic się właściwie nie dzia-
ło. Gdy pojawił się skwer z „okrąglaka-
mi” – podniesionymi rabatami otoczo-
nymi dekoracyjnymi murkami, pełnymi 
roślin ozdobnych i kamieni z niewielką 
fontanną pośrodku największego oraz 
ławkami od razu stał się on głównym 
miejscem spotkań towarzyskich i re-
kreacyjnych (w sąsiedztwie siłownia 

oraz boisko wielofunkcyjne) mieszkań-
ców osiedla „Młodych”.

Wniosek z zebrania
W maju zeszłego roku podczas ze-

brania osiedlowego Członków SSM 

jeden z lokatorów zwrócił uwagę, że 
plac nie ma jeszcze swojej oficjalnej 
nazwy, dlatego zdecydował się zło-
żyć wniosek o rozpatrzenie sprawy. 
W ciągu kilku miesięcy drugiej poło-
wy 2017 roku na adres Spółdzielni 
i Redakcji „MS” wpłynęło kilkanaście 
propozycji.

Wybór
Nazwa skweru wypoczynkowego by-

ła w Nowym Roku – po kilku wcze-
śniejszych przymiarkach – jednym 
z pierwszych i głównych tematów, jaki 
omawiano na Radzie Osiedla w obec-
ności Mariana Odczyka – zastępcy 

prezesa SSM ds. technicznych i Marii 
Biela – kierownik administracji.

- Przeanalizowaliśmy wszystkie pro-
jekty, jakie zostały zgłoszone. W dys-
kusji wypowiadali się członkowie Ra-

dy Osiedla. Były zarówno propozycje 
imienne, jak i bardziej zwyczajowe czy 
inne. Doszliśmy do konsensusu, że 
najbardziej uniwersalną nazwą będzie 
„Skwer Lawendowy”, bo co roku wła-
śnie lawendy jest na nim dużo i wielu 
mieszkańców właśnie go z tym kolo-
rem kojarzy – relacjonował Jerzy ku-
rzawa, przewodniczący Rady Osiedla.

Najbliższe tygodnie to rozpatrywanie 
wybranej propozycji przez władze mia-
sta pod kątem formalno-prawnym i or-
ganizacyjnym. Jeżeli propozycja zo-
stanie przyjęta... w Siemianowicach Śl. 
będziemy mieć Skwer Lawendowy. rg

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

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

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

Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nur-
tującej sprawy i przemyślane zdania, więk-
szą odpowiedzialność za słowo, które nie 
będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie 
odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się kie-
rować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, 
słowo... zabija.

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redak-
cji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych od-
powiedzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, 
bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dzie-
siątkach dokumentów. Prosimy też o nienadsyłanie pytań 
z zastrzeżeniem, że mają nie być publikowane, bo takich 
dopisków nie będziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć 
będzie większej liczby osób, które również nurtują podob-
ne wątpliwości i które w sąsiedzkich pogaduszkach o ta-

kich problemach debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie 
spraw, na które oczekujecie Państwo rzeczowych odpowie-
dzi i dlatego też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie 
odpowiemy w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość 
dotarła do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze sta-
nem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypad-
kach, gdy niezbędne jest przekazanie da-
nych osobowych w celu wyjaśnienia indywi-
dualnej sprawy, obowiązkowo podawać ca-

ły adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie 
swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej przesyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. To 

cieszy. Informujemy, że zdjęcia te nie zawsze nadają się do 
publikacji ze względu na ich techniczną jakość. Wymagania 
druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidłowo naświe-
tlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być wykonane 
w odpowiedniej rozdzielczości. Większość fotografujących nie 
zwraca uwagi na rozdzielczość lub świadomie wybiera naj-
mniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej miejsca na karcie 
pamięci. Tym samym taka fotografia, by była dobrej jakości 
w druku, często miałaby wymiar znaczka pocztowego. Pro-
simy mieć te uwagi na względzie lub nie liczyć na publikację.

Jaskółką 
wyleci...

Pojemnik na zwierzęce 
odchody

Witam!
Piszę do Państwa z dwoma zapyta-

niami. Mieszkam przy ulicy Jana Pawła 
II 22 i mam pieska, z którym wychodzę 
przed blok. Sprzątam po nim, lecz chciał-
bym prosić o postawianie pojemnika na 
odpady od zwierząt oraz o postawienie 
znaku, przy drzewie koło chodnika przy 
garażach, o nie dokarmianie gołębi.

Czy można w jakiś sposób dostać 
kod do domofonu, ponieważ nie zna-
my kodu do mieszkania.

Prosiłbym o odpowiedź.
Z Poważaniem

Mariusz Bućkowski
Zarząd SSM: administracja 

osiedla „Centrum” informuje, iż 
uwzględniając Pana sugestię posta-
wi przy budynku Jana Pawła ii 22 
odpowiedni pojemnik na psie od-
chody. Jednocześnie we wskaza-
nym przez Pana miejscu zostanie 
ustawiona tabliczka z apelem o nie-
dokarmianie gołębi.

W sprawie uzyskania kodu dostę-
pu do domofonu prosimy o kontakt 
z kierownikiem adM.

Co z naszym remontem?
Witam!

Piszę w sprawie przedłużającego się 
remontu elewacji i balkonów w budyn-

ku przy ulicy Grunwaldzkiej 3 D. Od 
pewnego czasu niestety obserwuje-
my trwające coraz dłużej przestoje 
w pracach remontowych. Ekipa zajmu-
jąca się remontem balkonów od cza-
su Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to 
zrobili sobie 2 tygodnie przerwy, poja-

wia się w pracy sporadycznie lub tyl-
ko na kilka godzin, niewiele przez ten 
czas robiąc. Obecnie, mimo że po-
goda sprzyja i druga ekipa remonto-
wa, pracująca przy Grunwaldzkiej 3A-
C codziennie wytrwale robi postępy, 
rozbabrana praca przy Grunwaldzkiej 
3D stoi w miejscu, a ekipy remontowej 
nie ma już od kilku dni (jest czwartek 
i w tym tygodniu nie pojawili się jesz-
cze ani razu). Nie trzeba chyba doda-
wać, że trwający od czerwca 2017 re-
mont budynku jest dla mieszkańców 
coraz bardziej uciążliwy ze względu na 
hałas, bałagan i biegających po rusz-
towaniu robotników.

Bylibyśmy wdzięczni, aby SSM dopil-
nowała, żeby prace posuwały się na-
przód i jak najszybciej je zakończono. 
Zgodnie z planem remontów opubliko-
wanym w gazetce prace te miały za-
kończyć się w grudniu 2017.

Z poważaniem lokatorka

Zarząd SSM: roboty związane 
z dociepleniem budynku wraz z re-
montami balkonów przy ul. grun-
waldzkiej 3 obecnie są już na ukoń-
czeniu. Potwierdzamy jednak fakt 
niedotrzymania terminu przez wyko-
nawcę prac. W konsekwencji Spół-
dzielnia korzystając z zapisów umo-
wy naliczy odpowiednie kary w niej 
ujęte.

Opóźnienie w realizacji robót fir-
my wykonujące usługę – a były non 
stop monitorowane – tłumaczy-
ły przede wszystkim brakiem od-
powiednio wykwalifikowanych pra-
cowników oraz niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi, jakie 
wystąpiły w iii kwartale ub.r. Pro-
blem braku rąk do pracy odczuwa-
ny jest obecnie, i to dotkliwie, przez 
wszystkie firmy budowlane.

W imieniu wykonawców za wyni-
kające problemy przepraszamy.

Dziura na dziurze
Dzień dobry

Postanowiłem zgłosić problem, jakim 
jest droga dojazdowa do klatek przy 
ulicy Niepodległości 64a, b, c. Na żad-
nym osiedlu nie spotkałem się z tak 
tragicznym stanem nawierzchni jak 
tu. Dziura na dziurze, a łatanie przez 
ostatnie lata raz asfaltem, raz kostką 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 37
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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

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

s-
51

0/
7-

17

REHABILITACJA
MASAŻ

Z DOJAZDEM DO PACJENTA
tel. 728 849 752

TERAPIA MANUALNA 
KRĘGOSŁUPA I STAWÓW
KOŃCZYN

Dawid Pawlak
mgr fizjoterapii

więcej na: www.fizjomedicare.pl

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPOŚrednie UWagi, 

PrOBleMy
dotyczące działu gZM
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brukową powoduje, że droga ta wy-
gląda gorzej od „g.... w trawie” pomi-
jając aspekty funkcjonalności. Prze-
praszam za sformułowanie, ale temat 
tej drogi kilkakrotnie był zgłaszany do 
ADM. Nie wspomnę już, że musiałem 
kupić nową oponę, bo przebiłem na 
tych fantastycznych dziurach. Nie cho-
dzi mi już o koszty, ale komfort wszyst-
kich mieszkańców tej ulicy. Na potwier-
dzenie załączam kilka zdjęć drogi, któ-
rą SSM może pochwalić się na ła-
mach swojej gazety, w której ostatnio 

brakuje już stron na informacje, jakie 
to inwestycje, modernizacje i naprawy 
przeprowadza na naszych osiedlach, 
ale o ulicy Niepodległości zapomniała.

W imieniu mieszkańców zwracam 
się z prośbą o naprawę drogi wzdłuż 
klatek bloku przy ulicy Niepodległości 
64 a, b oraz c.

lokator 64c
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Problem nie najlep-
szej jakości drogi przy ul. niepod-
ległości, a także niektórych innych 
ciągów jezdnych w osiedlu „Che-
mik” jest doskonale znany Zarzą-
dowi, radzie Osiedla i administra-
cji i stąd między innymi zaplanowa-
ny remont nawierzchni drogi przy 
ul. Walerego Wróblewskiego 51-53. 
remont ten traktowany jest jako 
swoiste rozpoczęcie renowacji dróg 
w całym osiedlu.

Mając na względzie pogarszają-
cy się stan opisanej w Pana e-mailu 
drogi, adM osiedla „Chemik” roz-
waży możliwość, w miarę posiada-
nych środków, wykonania remontu 
w iii kwartale br.

Cieszymy się z faktu, że docenia 
Pan znaczną ilość robót remonto-

wo-konserwacyjno-modernizacyj-
nych wykonywanych przez Spół-
dzielnię i prezentowanych sukce-
sywnie na łamach miesięcznika 
„Moja Spółdzielnia”. Publikacje te 
mają na celu między innymi uświa-
domić mieszkańcom ogromny za-

kres wykonywanych na bieżąco ro-
bót. niemniej zdajemy sobie do-
skonale sprawę, iż do realizacji jest 

jeszcze wiele zadań, które Zarząd 
stara się sukcesywnie realizować 
przy uwzględnieniu posiadanych 
środków.

Gruz przy śmietniku
W połowie stycznia z Redakcją skon-

taktował się mieszkaniec osiedla „Mło-
dych”, który zwrócił uwagę na zalega-
jący od świąt gruz obok śmietnika przy 
ulicy Stęślickiego. Sprawy wcześniej 
nie zgłaszał w administracji.

Zarząd SSM: Zalegający obok 
śmietnika gruz, o którym Pan in-
formuje to efekt remontu wykony-
wanego przez jednego z mieszkań-
ców. administracja podjęła stosow-

ne kroki i po wezwaniach gruz na 
koszt lokatora został usunięty.

Od redakcji: Kwestię obowiązku 
wywożenia gruzu przez wykonującego 
remont poruszamy w odrębnym ma-
teriale.

Sąsiedzi: 
Uwaga na włamywaczy

Na redakcyjny dyżur przyszedł je-
den z mieszkańców osiedla „Węzło-
wiec”, który poprosił, by Redakcja za-
jęła się problemem włamań do miesz-
kań, zwłaszcza parterowych. Prosił, by 

w artykule zarówno uczulić mieszkań-
ców – sąsiadów na osoby podejrzanie 
zachowujące się przy domu, w klat-
ce schodowej, jak i przestrzec poten-
cjalnych złodziei, iż to „gra nie war-
ta świeczki”, gdyż dzisiejsze możliwo-
ści zabezpieczenia mieszkań są coraz 
większe, jak i metody pracy policji co-
raz skuteczniejsze.

Mieszkaniec zdecydował się przed-
stawić problem Redakcji po nieudanej 
próbie włamania do jego mieszkania 
przy ulicy Władysława Jagiełły.

Zarząd SSM: Całkowicie zgadza-
my się z opinią mieszkańca, iż jed-
nym z najlepszych zabezpieczeń 
mieszkania jest czujność sąsia-
dów. Tym samym apelujemy do 
wszystkich zamieszkałych o zwra-
canie baczniejszej uwagi na osoby 
postronne kręcące się po naszych 
klatkach schodowych i natychmia-
stowe reakcje w chwili, gdy widzi-
my, że coś się dzieje niedobrego.

Od redakcji: W jednym z najbliż-
szych wydań szerzej poruszymy wą-
tek włamań do mieszkań.

* Tytuł wyróżniony kursywą (pismo pochyłe) zo-
stał nadany przez autora interwencji lub jest frag-
mentem jego tekstu lub wypowiedzi telefonicznej.

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

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

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy ze str. 35
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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

OgŁOSZenia mieszkaniowe, 
  www.mpgkim.com.pl

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

SPrZedaM mieszkanie M4, 60,39 m2 
lub zamienię na mniejsze, os. Bańgów,  
 tel. 515 752 202

SPrZedaM mieszkanie 67 m2, w peł-
ni wyposażone w Bytkowie,  
 tel. 535 199 530

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

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

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

ZaMieniĘ kawalerkę własnościową 
w bloku z c.o. na większe. Spłacę za-
dłużenie lub dam odstępne,  
 tel. 601 456 321

ZaMieniĘ 2-pokojowe własnościowe 
mieszkanie 38 m2 na Bytkowie, goto-
we do zamieszkania na większe. Mo-
że być do remontu lub zadłużone,  
 tel. 507 502 941

ZaMieniĘ mieszkanie 37 m2 własno-
ściowe na os. Centrum na większe 
3 pokoje do 60 m2 na Bytkowie. Możli-
wość spłaty zadłużenia,  
 tel. 530 677 500

ZaMieniĘ mieszkanie 55 m2, 3 poko-
je na os. Młodych na mniejsze 2-poko-
jowe lub kupię 2-pokojowe,  
 tel. 505 807 824

ZaMieniĘ 3-pokojowe mieszkanie 
z ogródkiem w Siemianowicach na 
II piętrze na 2 lub 3-pokojowe miesz-

kanie z c.o. na os. „Chemik”, „Węzło-
wiec”, „Młodych” z c.o. Spłacę zadłu-
żenie,  tel. 693 755 700

rÓŻne

kUPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

SPrZedaM ogródek działkowy  
400 m2 w Siemianowicach Śląskich, 
R.O.D. „Szarotka”,  tel. 504 388 938

SPrZedaM ogródek działkowy  
R.O.D. Pszczelnik, pow. 390 m2, zago-
spodarowany,  tel. 507 380 035

SaMOCHOdOWe

kUPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

aUTa kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

kUPiĘ lub wynajmę garaż,  
 tel. 509 954 191

SPrZedaM garaż murowany z ka-
nałem przy ulicy Kopalnianej, cena do 
uzgodnienia,  tel. 784 182 167

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 1/18

1 9 5 7 6 8 3 4 2

7 3 2 1 5 4 8 6 9

8 4 6 3 9 2 5 7 1

5 6 1 8 3 7 9 2 4

3 2 4 5 1 9 6 8 7

9 8 7 4 2 6 1 3 5

2 1 8 6 4 5 7 9 3

4 7 3 9 8 1 2 5 6

6 5 9 2 7 3 4 1 8

SUdOkU 2/18  

9 4 3 7

2 7 8

8 2 4

1 6 9 2

6 9 4 5

8 3

7 8 9

2 6 4

1 3 9 5

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.
Problem

Jesteś facetem i jedziesz 
samotnie samochodem 
nocą w burzy. Mijasz przy-
stanek autobusowy i wi-
dzisz troje ludzi, oczekują-
cych na autobus:

1. Staruszkę, która wy-
gląda, jakby właśnie umie-
rała.

2. Twojego dobrego przy-
jaciela, który kiedyś urato-
wał Ci życie.

3. Cudowną kobietę – 
dokładnie taką, o jakiej za-
wsze marzyłeś.

Jak rozwiążesz sytuację, 
zakładając, że masz tylko 
jedno wolne miejsce w sa-
mochodzie (powiedzmy, 
że jedziesz małym kabrio-
letem)?

rzeka i czterech kolesi
Czterech kolesie stoi 

w środku lasu koło mo-
stu na brzegu rzeki. Ma-
ją jedną latarkę. Pierw-
szy jest w stanie najszyb-

ciej przejść przez most 
w 10 minut, drugi – w 5 
minut, trzeci – w 2 minu-
ty, a czwarty – w 1 minutę. 
Na drugi brzeg muszą iść 
dwójkami i muszą wszyscy 
znaleźć się tam w 17 mi-
nut. Każde przejście przez 
most musi odbyć się z la-
tarką, bo w moście są 
dziury, a jest noc i nów. 
W pobliżu nie ma innego 
mostu lub środka pływa-
jącego, żaden z kolesi nie 
umie pływać. W jaki spo-
sób kolesie mają przejść 
przez most?
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Efekt; 8. Pojemniki do 

segregacji odpadów; 9. Obraz cer-
kiewny; 10. Czarny bursztyn; 11. Tak-
tyka; 12. System pracy; 13. Po-
zioma belka na maszcie; 15. Obok 
drzwi; 17. Pije do Jakuba; 18. Ko-
szyczek łopianu; 19. Duża sala wy-
kładowa; 20. Dziki kot; 21. Miesiąc 
postu u muzułmanów; 25. Talizman; 
28. Stała opłata urzędowa; 31. Skala 
światłoczułości; 32. Śpiewy słowicze; 
33. Hektar angielski; 34. Ssak tatrzań-
ski; 35. Złotogłów; 36. Zdobią sierść 
rysia; 37. Aromat; 38. Teoria moral-
ności; 39. Podłużny klawisz kompu-
terowy.

PiOnOWO: 1. Koleje życia; 2. Dia-
dem; 3. Przebiegły gracz; 4. Czasem 
same niosą; 5. Ruda u lisa; 6. Izdeb-
ka; 7. Przednia część szyi; 13. Drob-
na ramkowa w „Mojej Spółdzielni” Ga-
zecie Wszystkich Mieszkańców SSM; 
14. Diamentowy Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej; 15. Ulica 
w Siemianowicach Śląskich, przypo-
minająca kokardę swoim kształtem; 
18. Kolor miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych w ilości 39 na Wę-
złowcu; 21. Nuta; 22. Urzędnik am-
basady; 23. Dawne świadectwo jako-
ści; 24. Studio; 26. Najpopularniejszy 
z gatunków chińskiej wódki; 27. Ogół 
świeckich w Kościele; 29. Węglan 
wapnia; 30. Góra biblijna.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 10 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 lutego br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 2/2018 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-

wą informacją w temacie wiadomości: 
krzyżówka nr 2/2018 – decyduje da-
ta wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr  1/2018 z hasłem: Z Nowym Rokiem 
nowym krokiem otrzymują: elżbieta 
OCHMan, ul. Wł. Jagiełły 3 (I miej-
sce); ewa krZeMieŃ, Aleja Mło-
dych 10 (II miejsce); Mateusz garUS, 
ul. W. Wróblewskiego 43 (III miejsce).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-

łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” Sie-
mianowicka Spółdzielnia Spożywców. 
Pozostałych nagród – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

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

„Społem” Siemianowicka Spół-
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”, Siemianowice. 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 3 lutego 2018 r.

Podczas przerwy Jasio podchodzi do 
nauczycielki i mówi:

- Nie chcę nikogo straszyć, ale mój 
tato mówił, że jeśli dostanę jeszcze 
jedną uwagę do dzienniczka, to ktoś 
dostanie w skórę!

J K L
Nauczyciel tłumaczy uczniom, że nie 

ma pojęcia „większej” lub „mniejszej” 

połowy i mówi:
- Obie połowy są zawsze równe.  

Pod koniec lekcji podsumowuje:
- Ale co ja wam będę tłumaczył! I tak 

większa połowa z was tego nie rozu-
mie!

J K L
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Sałatki trzy
Serowa

Po 10 dag trzech różnych serów 
(np. ementalera, goudy i rokpolu), 
2 jajka ugotowane na twardo, 2 łyż-
ki posiekanego najlepiej zielonego 
majeranku, cebula, 3 łyżki majonezu, 

ćwierć łyżeczki pieprzu cayenne lub 
ostrej mielonej papryki, sól.

Ser zetrzeć na tarce jarzynowej o du-
żych oczkach, jaja i cebulę drobno pokro-
ić, połączyć z serem i majerankiem, po-
lać majonezem, doprawić solą i pieprzem 
cayenne, wymieszać, lekko schłodzić.

Przed podaniem udekorować pa-
seczkami czerwonej papryki i gałązka-
mi zielonej pietruszki.

Z warzyw
20 dag marchwi, 20 dag ziemnia-

ków, nieduży seler, szklanka zielo-
nego groszku, pół kalafiora średniej 
wielkości, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 
2 jabłka, 4 łyżki posiekanej natki pie-
truszki, półtorej szklanki jogurtu, łyż-
ka musztardy kremskiej, cukier, sól.

Ziemniaki, marchew i seler obrać, 
opłukać, ugotować i dowolnie pokro-
ić. W osobnych naczyniach ugotować 
groszek i podzielony na różyczki ka-
lafior (wszystkie warzywa wkładać do 
osolonego wrzątku). Warzywa powin-
ny być miękkie, ale jędrne. Obrane su-
rowe cebule i jabłka pokroić w drobną 
kostkę, połączyć z jogurtem i dopra-
wić do smaku musztardą, cukrem, so-
lą i pieprzem. Wszystkie składniki po-
łączyć, polać sosem, wymieszać i po-
sypać natką pietruszki.

grecka
– 1 opakowanie sera typu Feta, 

główka kruchej sałaty, 3 pomidory, 
2 duże ogórki, pół słoiczka zielonych 
oliwek, kilka łyżek oliwy z oliwek, kil-
ka łyżek soku cytrynowego, 2 ząbki 
czosnku, sól i pieprz.

Sałatę dzielimy na liście, starannie 
myjemy i osuszamy czystą ściereczką 
(niektórzy szczęśliwcy mają specjalne 
maszynki). Ogórki obieramy i kroimy 
w kostkę, pomidory kroimy w kostkę, 
wsypujemy oliwki. Sałatę dzielimy pal-
cami na małe kawałki, polewamy oliwą, 
sokiem, mieszamy, wyciskamy czo-
snek, dodajemy sól i pieprz – ostrożnie 
z solą, Feta jest słona! Na końcu kro-
imy Fetę w grubszą kostkę i dodajemy 
je do sałatki, delikatnie mieszając – że-
by kawałki sera się nie rozpadły.

Czy lubisz 
czytać?

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Nie za bardzo. Wo-
lisz oglądać telewi-
zję, posługiwać się 
Internetem. W ogóle 

cenisz te środki komunikowania, któ-
re zapewnią Ci szybką, konkretną in-
formację. Już w szkole wolałeś czytać 
streszczenia książek, niż obowiązko-
we, nużące lektury.

Nie jesteś wier-
nym czytelnikiem 
i są okresy, czasem 
długie, kiedy w ogó-

le nic nie czytasz, z wyjątkiem gazet. 
Najchętniej sięgasz po literaturę fa-
chową, taką, która może Ci pomóc 
w Twojej pracy. Rzadko wydajesz pie-
niądze na inne książki.

Czytasz dużo, ale 
chaotycznie. Nie 
masz określonych 
zainteresowań, raz 

sięgasz po książkę przyrodniczą, in-
nym razem po ciekawą powieść. Je-
steś dość wybredny i właściwie nie 
czytasz bezwartościowych pozycji. Na 
książki wydajesz sporo pieniędzy.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
zazwyczaj nie mo-
gą się bez książek 

obejść. Preferują pozycje psycholo-
giczne, lubią ciekawe powieści. Panie 
mające słońce w Raku często sięgają 
po poezję, przeważnie klasyczną. Lu-
bią też czytać o życiu gwiazd.

Pan Lew poszukuje 
w książkach przeważ-
nie wiadomości, który-
mi mógłby zaimpono-

wać swemu otoczeniu. Na książki i ga-
zety nie żałuje pieniędzy i chętnie wy-
biera ciekawe pozycje na prezenty dla 
najbliższych. Niestety, kieruje się wła-
snym gustem.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Panny, 
wydaje Ci się, że nie 
masz czasu na czy-

tanie, że uniemożliwiają Ci to zajęcia. 
Prawda jest nieco inna, gdybyś na-
prawdę chciała, to zrezygnowałabyś 
z czegoś, żeby sięgnąć po książkę.

Pod znakiem Wa-
gi rodzą się ludzie, 
którzy bez czytania 
nie wyobrażają sobie 

życia. Gdy kończą jedną książkę, za-
czynają następną. Są to pozycje war-
tościowe. W lekturze bowiem szukają 
nie rozrywki, tylko intelektualnej głębi.

Skorpion zamiast 
siedzieć z książką 
w ręku, woli posłu-
giwać się techniką. 

Uważa, że ludzie, którzy zamiast bu-
szować w Internecie, wolą czytać po-
wieści, artykuły, prace naukowe, są 
w stosunku do niego staroświeccy. 

Pan Strzelec lubi 
czytać i książki i gaze-
ty, potrafi również za-
chęcić do lektury swo-
je dzieci. Wybiera po-

zycje przyrodnicze, lubi czytać książki 
i artykuły o krajach, do których chciałby 
pojechać. Korzysta również z biblioteki.

Koziorożec intere-
suje się polityką, ku-
puje więc dużo ga-
zet i książek zajmu-
jących się tą tematy-

ką. Jeśli jest człowiekiem zamożnym, 
w jego domu jest ciągle uzupełniana 
biblioteka, która zajmuje coraz wię-
cej miejsca.

Ryby są zazwyczaj 
wiernymi czytelnika-
mi, mają swoich ulu-
bionych autorów, naj-

częściej sięgają po książki o intere-
sującej ich temacie. Nie wystarczy im 
czytanie, po lekturze lubią o książce 
czy artykule podyskutować.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, 
książkę czy czasopi-
smo traktujesz jako 

źródło wiedzy na interesujący Cię te-
mat, chociaż nie gardzisz wartościową 
powieścią. Zwracasz uwagę na treść 
i na to, czy książka jest ładnie wydana.
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Jak nie zimowo to...
Część uczestników jak mantrę po-

wtarzało: co to za ferie zimowe bez 
śniegu. Chętnie by się pozjeżdżało 
z górek, a tu praktycznie nie było oka-
zji... Z taką sytuacją liczyło się kierow-
nictwo DK „Chemik”, opracowując pro-
gram tak, by i bez białego puchu moż-
na było ciekawie spędzić czas, jak nie 
w ośrodku, to na wolnym powietrzu – 
każdego dnia ferii.

Wychowawcom powierzono reali-
zację atrakcyjnego programu, w który 
wplatali oni także i własne pomysły na 
zabawę. Gdy piszemy te słowa jeste-
śmy na półmetku ferii, a grupa ponad 
40 uczestników miała już za sobą m.in. 
wyjście na basen, wycieczkę pieszą na 
Stadion Śląski i autokarową do Wisły 
oraz parę tuzinów zabaw na miejscu...

Sama grupa to dzieci przeważnie 
w wieku 7-9 lat. Dużo nowych twarzy 
– uczestników, którzy po raz pierwszy 
pojawili się na zorganizowanych feriach 
w „Chemiku”. Dlatego właściwie pierw-
szym punktem programu, bardzo waż-
nym, tuż po wstępnym zapoznaniu się 
było spotkanie z funkcjonariuszami po-
licji. W przystępny sposób instruowano, 
jak bezpiecznie spędzić ferie. - Policjant 
mówił o tym, byśmy nie wchodzili na za-
marznięte stawy, bo możemy się uto-
pić, byśmy nie zjeżdżali na sankach bli-
sko ulicy i też o tym, jak spotkamy groź-
nego psa to mamy przyjąć pozycję „żół-
wika” – opisywała 9-letnia Julia Wilk. 
Z tymi i innymi wskazówkami w głowie 
nadszedł czas na prawdziwą zabawę...
Stadion – jacuzzi, Wisła – zaprzęg
Co utkwiło w pamięci i wywarło naj-

większe wrażenie? Uczestnicy ferii 
opowiadali dużo i chętnie: - Najbar-

dziej zapamiętam wycieczkę do Wisły. 
Byliśmy na takim kuligu, który obwiózł 
nas po takiej górze. Pojechaliśmy nim 
do chaty, gdzie piekliśmy kiełbasy. Wi-
dzieliśmy też skocznię im. Adama Ma-
łysza, podobało mi się – mówił 9-letni 
Filip grajdek. - Byliśmy na Stadionie 
Śląskim. Najlepsze w nim było więzie-
nie. Więzienie tam jest po to, jak ktoś 
weźmie piłkę i nie odda, albo też jak lu-
dzie ludzi okradają, a tego też nie wol-

no. Na stadionie najlepsze też było ja-
cuzzi w szatni. Jak ja bym chciała tam 
wejść i zasnąć... – dzieliła się wraże-
niami 8-letnia roksana Piec. Jej naj-
bliższa koleżanka z ferii, 7-letnia emi-
lia kowal dodawała: - Poznałyśmy się 
w autokarze na wycieczce do Wisły. 
Dałam jej żelki i mnie polubiła. Podoba-
ło mi się w Wiśle bardzo, ale przewró-
ciłam się tam do błota. Dzisiaj jesteśmy 
na hali i jest turniej, ale nie gram, bo bo-
lą mnie nogi po wycieczce – opisywała 
Roksana i Emilka zaprzyjaźniły się też 
na feriach z 9-letnią emilką Miland, 
która cieszyła się, że poznała fajne no-
we koleżanki i stwierdziła: - Podoba mi 
się to co na feriach tutaj robimy. Najgor-
sze jest tylko to, jak chłopcy grają w pił-
kę, a coś im się nie uda to krzyczą.

Dla 8,5-letniego Franka koniecznego 
najciekawszy był wypad do Wisły. - By-
liśmy w górach, jechaliśmy zaprzęgiem, 
mogliśmy upiec sobie sami kiełbaski, był 
też czas na pamiątki. Ja przywiozłem 
sobie taką sówkę. Ogólnie to większość 
czasu spędzamy na zabawach: „pif-paf”, 
„manekin challenge”, „murarz”, no i kilka 
innych. Podoba mi się. 

A inne relacje? - Mi najbardziej się 
podobało na basenie, bo bardzo lubię 
pływać, mam nawet kartę pływacką. 

Ogólnie to wszystko jest tu fajne, ni-
czego mi nie brakuje. Na feriach w Do-
mu Kultury „Chemik” jestem po raz dru-
gi – mówił 9,5 letni Bartosz Woźniak.

- Podoba mi się, że wychodzimy 
w różne ciekawe miejsca, że są różne 
fajne zabawy. Wychowawcy dają radę 
- są opiekuńczy, jest dobrze. Wyciecz-
ka do Wisły była najlepsza. Jestem na 
feriach drugi raz. W zeszłym roku je-
chaliśmy saniami kuligiem, teraz ze 
względu na to, że nie było tam za du-
żo śniegu, jechaliśmy wozem. Mimo to 
było super - zrelacjonował 9-letni ar-
tur Termin.

- Ja lubię grać w piłkę, dlatego turniej 
na hali jaki zorganizowano jest najlep-
szy. Byliśmy drużyną „Tea Team” – to 

od nazwy naszego teamu z gry kom-
puterowej. Grały trzy drużyny i poszło 
nam całkiem dobrze. Na feriach tu-
taj mam swoich kolegów ze szkoły, 
przedszkola i z nimi się trzymam – po-
wiedział 9-letni Oskar grzesik.

Na feriach nierzadko zdarzały się 
rzeczy przez ich uczestników zupełnie 
nieoczekiwane: - Przychodzę na ferie 
i tu patrzę, że są moi koledzy z przed-
szkola, zupełnie o tym nie wiedziałem, 
że będą. Na pewno z ferii zapamię-
tam, jak jechaliśmy wozem zaprzężo-
nym końmi. Duże wrażenie zrobił na 
mnie Stadion Śląski, byłem pierwszy 
raz na prawdziwym stadionie. Nie wie-
działem, że piłkarze mają się tak do-
brze – jacuzzi i te sprawy... Zaskoczy-
ła mnie też ilość miejsc... ponad 55 ty-
sięcy! – dzielił się wrażeniami 9,5 let-
ni Borys Tabaka. - Wisła, góry, a tam 
śniegu w ogóle nie ma – mówił zdzi-
wiony 9-letni Jakub kasperski.

Dwa tygodnie laby to mało i dużo. 
Jakby na to nie patrzeć, wydaje się, 
że chyba wystarczyło, by odpocząć od 
szkoły i porządnie się na różne sposo-
by wyszumieć.

O tym jak wyglądał drugi tydzień ferii 
w DK „Chemik” napiszemy w następ-
nym wydaniu „MS”. rg

To zapamiętają
W domu kultury „Chemik” tak letnie półkolonie, jak i ferie zimowe 

zawsze pełne są najróżniejszych, czasem zaskakujących atrakcji. 
W pierwszym tygodniu tegorocznych ferii ich uczestnicy jechali zaprzę-
giem konnym, piekli kiełbaski, oglądali Stadion Śląski... 

Jak nie wyjeżdżali, to w ośrodku działali
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Wyjścia na basen to stały punkt programu

... gdzie dalej - autokarem

Jak kibice na meczu

Stanąć na płycie stadionu to nie lada gratka

gdzie bliżej - tam na nogach..

Po Wiśle zaprzęgiem konnym

Pamiątka spod skoczni narciarskiej

To zdziwienie, kiedy okazuje się, że w szatniach 
piłkarze mają... jacuzzi
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