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

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”:  
ssm@poczta.fm

Harmonogram i Regulamin Zebrań

Przekształcenia, bonifikaty

„Pokarm” dla ognia

A w Radach...

ciąg dalszy na str. 4

Nie tylko w Dniu Kobiet
Pogody Ducha, 
Wiele Radości, Zadowolenia
i Spełnienia Oczekiwań
Wszystkim Paniom i Pannom

życzą
męscy  przedstawiciele 
Rady Nadzorczej, Zarządu  
i Rad Osiedli SSM
oraz redakcji „MS”

Wielki Konkurs 2018 
– wszystko jasne

Zapraszam do udziału
Za niespełna miesiąc, a dokładnie 3 kwietnia rozpoczną 

się Zebrania Osiedlowe. Zainaugurują je zamieszkali 
w osiedlu „Bańgów”.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają na Zebrania 

Osiedlowe Członków i Mieszkańców SSM – 
harmonogram czytaj str. 5.

RN SSM zwraca się do Państwa z apelem o szeroki 
i aktywny udział w tych Zebraniach. SSM to nasza samo-
rządowa organizacja mieszkaniowa. Jesteśmy Spółdziel-
nią o ponad 60-letnim dorobku, mamy blisko 12.500 miesz-
kań, w których mieszka blisko 30.000 obywateli, czyli zna-
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oferuje mieszkania mieszkania z garażami  w przyziemiu  
w nowym 3. kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym z windą 

przy Alei Młodych  
obok Siemianowickiego Towarzystwa Tenisowego

powierzchnie użytkowe mieszkań od 56 m2 do 84 m2 - cena około 4.200 zł/m2 brutto
cena garażu z komórką 2.150 zł/m2 brutto

Przewidywany termin realizacji inwestycji - grudzień 2019 r. 
Szczegółowe informacje:

tel. 32 609 14-96 32 609 14-67 602 672 332

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śląskie

wym. Złoży się na niego 18 
mieszkań, 20 garaży i win-
da. Będzie więc dostosowany 
również do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. 

Jeśli chodzi o zasoby 
mieszkaniowe Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej zlokalizowane mniej 
więcej w trójkącie: siedziba 
Spółdzielni (Bohaterów We-
sterplatte 20)-Kaufland-za-
budowania osiedla „Mło-
dych”, będzie on „rodzyn-
kiem” – z wjazdem od strony ciągów 
garażowych Alei Młodych.

Zaspokajanie potrzeb mieszkanio-
wych mieszkańców jest jedną z pod-

stawowych zasad spółdzielczości 
mieszkaniowej w ogóle. Spogląda-
jąc tylko na nasze lokalne „podwór-
ko”, kulminacja inwestycji Spółdziel-

ni w mieszkania (całe osiedla miesz-
kaniowe) w Siemianowicach Śląskich 
przypadła na lata 60. 70., 80. Po ro-
ku 1989 nastąpiło jednak z różnych 
względów – głównie zewnętrznych 
zmian finnsowo-prawnych – wyraźne 

zahamowanie. Minione 20-30 
lat to głównie dbanie o wła-
ściwe utrzymanie istniejących 
zasobów mieszkaniowych 
wraz z ich otoczeniem.

Ostatnia dekada przyniosła 
pojedyncze inwestycje – kilka 
domów w osiedlu „Tuwima” 
przy ulicy Hermana Wróbla, 
domy szeregowe przy Józe-
fa Bema (ADM „Węzłowiec”), 
a teraz ta najświeższa, trwa-
jąca przy Alei Młodych, tro-
chę na uboczu ulicznego i ty-

powo osiedlowego zgiełku, obok ha-
li Siemianowickiego Towarzystwa Te-
nisowego…

 rg

Przy Alei Młodych budują
Są już wykonane fundamenty czterokondygnacyjnego budynku, jaki Spół-

dzielnia buduje na działce po byłych otwartych kortach tenisowych 
przy Alei Młodych. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec roku.

Nowy budynek będzie spełniał najnowsze trendy w budownictwie mieszkanio-

Są już wykonane solidne fundamenty powstającego budynku
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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 drugi poniedziałek miesiąca 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

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  

poniedziałek 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

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
JOANNA BARANOWICZ-PLUSKWIK, WIESŁAW JAŹWIEC*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
1. kwietnia 2019 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 6. maja 2019 r. dyżurować będą  

Maria Jurczyk, Piotr Majnusz
*skład osobowy może ulec zmianie 

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

sekretariat@ssm.siemianowice.pl
Dział GZM 32-6091-405
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 32-6091-496
poniedziałki: godz. 11.00-17.00
wtorki: godz. 10.00-14.30
środy: godz. 10.00-14.30
piątki: godz.   8.00-13.00

Dział Czynszów 32-6091-490
poniedziałki:  godz.  7.30-17.00 32-6091-495
wt. śr.: godz.  7.30-14.30 32-6091-497
piątki: godz.  7.30-13.00

Dział  Inwestycji  32-6091-468
Dział Ekonom. - rozliczenia C.O.   32-6091-457
Dział Ekonom. - Umowy Najmu  32-6091-462
Dział Wkładów Mieszkaniowych 32-6091-494 
poniedziałki:  godz. 11.00-17.00
wtorki:  godz. 10.00-14.30
środy:  godz.   7.30-14.30
piątki: godz. 10.00-13.00

Główna Księgowa  32-6091-403
Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406
Agencja EXPERT
poniedziałki:  godz.   9.00-17.00
wt., śr.,czw.: godz.   9.00-15.00
piątki:  godz.   9.00-13.00

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Innych Mediów SSM     
 tel. 32-228-00-85
rozliczenia c.o. biuro_rozliczen@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl

Pogotowie  TECHNICZNE 
i DŹWIGOWE SSM 32-228-57-78, 602672890

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

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

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

Fundacja ITAKA - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego (całodobowy numer) 800 702 222
Niebieska linia (czynna 12.00 - 18.00)  (22) 668-70-00

UPC 801 949 480

ADM – telefony i adresy e-mailowe  

„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl
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Rada do rozpatrzenia miała m.in. ma-
teriały, informacje dotyczące:

- finansowego wykonania funduszu 
remontowego za XII miesięcy 2018 r.,
- analizy stanu zaległości w opłatach 
czynszowych na dzień 31. 12. 2018 r.,
- realizacji wniosków zgłoszonych 
na Zebraniach Osiedlowych Człon-
ków w 2018 r. Szczegółowo zostaną 
przedstawione na poszczególnych 
osiedlowych zebraniach,
- przebiegu „Akcji zima 2018/2019” 
w zasobach SSM.

Rada ustaliła ponadto i przyjęła Har-
monogram Zebrań Osiedlowych 
Członków SSM i Mieszkańców dane-
go osiedla. Łącznie odbędzie się sie-
dem zebrań w obiektach zlokalizowa-
nych jak najbliżej miejsca zamieszka-
nia – harmonogram patrz obok. 
Dokonując oceny finansowego wyko-
nania funduszu remontowego za XII 
miesięcy ub.r. zauważono, że materiały 
przygotowane są wręcz wzorowo a sa-
mo wykonanie funduszu nie budzi za-
strzeżeń. Szefowie komisji Rady prezen-
tujący opinie jednoznacznie stwierdzali: 
Bez uwag. Uprzedzając nieco przebieg 
obrad i głosowań takie rekomendacje 
przedstawiali w odniesieniu do wszyst-
kich rozpatrywanych dokumentów.

Zaległości
Omawiając stan zaległości z satysfak-
cją, a wręcz swoistą radością człon-
kowie RN podkreślali, że odnotowano 
spadek ich wartości. W rozpatrywanym 
dokumencie obejmującym tabele i wy-
kresy, we wstępie, podano bowiem:
„Analiza przedstawionych zaległości 
bieżących pochodzenia „czynszowe-
go” wskazuje, że ich poziom w przy-
padku lokali mieszkalnych wg stanu na 
31. 12. 2018 r. zmniejszył się w stosun-
ku do stanu na 31. 12. 2017 r. o 198 
669,30 zł. Udział tych zaległości do na-
liczeń czynszowych uległ również nie-
wielkiemu obniżeniu z 2,75 % do 2,50 
%, Wpływ na te liczby ma w dużej mie-
rze fakt korzystnego dla mieszkańców 
rozliczenia za centralne ogrzewanie, 
ze względu na łagodną zimę. W oma-
wianym okresie zmniejszyły się rów-
nież zaległości „czynszowe” na loka-
lach użytkowych o 5 299 zł, tj. o 0,05 % 
w stosunku do; naliczeń. Na koniec ro-
ku 2018 zaległości bieżące na tych lo-
kalach wynosiły 286 593,07 zł. Ogólny 
wskaźnik zadłużenia bieżącego, uległ 
obniżeniu o 0,24 % i wynosi 2,69 %.
Przedstawiona sytuacja, obrazuje zarów-
no kwotowy jak i procentowy (w stosunku 
do naliczeń rocznych o 0,19 %), spadek 

zadłużenia, który świadczy o dużym zdy-
scyplinowaniu członków Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pozosta-
łych użytkowników lokali, wykazujących 
się poprzez regularne i terminowe płatno-
ści dużą dojrzałością i solidnością. Nieba-
gatelną motywacją do terminowego opła-
cania „czynszu” są również losowane na-
grody w organizowanym przez Zarząd 
SSM od wielu lat „Wielkim Konkursie”, 
w którym biorą udział wszyscy użytkow-
nicy lokali nieposiadający na ostatni dzień 
roku zaległości „czynszowych”. Ułatwie-
niem systematycznego opłacania „czyn-
szów” w prawidłowej wysokości jest udo-
stępnienie przez Zarząd platformy elek-
tronicznej do zapoznawania się z bieżą-
cym stanem opłat czynszowych dla użyt-
kowników lokali oraz możliwość bezpo-
średniej zapłaty (w chwili obecnej jedynie 
w sytuacji jednego lo kalu) zarówno z te-
go poziomu jak i z udostępnionej aplikacji 
mobilnej e-kartoteka.”
Z kolei w zakończeniu przyjętego 
przez RN SSM materiału czytamy:
„Pomimo występowania zaległości w „opła-
tach czynszowych”, które są zjawiskiem 
nagminnie występującym we wszystkich 
spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce, 
SSM posiada dobrą płynność finansową, 
co pozwala jej na prawidłowe i terminowe 
regulowanie swoich zobowiązań. Zaległo-
ści czynszowe dzięki prawidłowym i spraw-
nym działaniom windykacyjnym nie stano-
wią więc realnego, dającego się przewi-
dzieć w niedalekiej przyszłości zagrożenia 
dla działalności SSM.” pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Zebrania, spadek zaległości
Porządek obrad przeprowadzonego 25 lutego br. posiedzenia Rady Nad-

zorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawierał 9 punktów 
w tym 2 proceduralne.

cząca część mieszkańców Siemianowic Śl. Nasze osiągnię-
cia są zauważane przez innych. To zasługa wszystkich za-
mieszkałych.

Spółdzielcze osiedla, co 
każdy może dostrzec, a są-
dzę i potwierdzić, są coraz 
ładniejsze. Wykonujemy setki 
prac, których wspólnym mia-
nownikiem jest troska o bez-
pieczeństwo, komfort za-
mieszkania i poprawa este-
tyki klatek schodowych, do-
mów, całych osiedli. Widać 
wiele ocieplonych budynków 
o pięknych elewacjach. Re-
montujemy dachy z wykorzy-
staniem technologii pap ter-
mozgrzewalnych. Sukcesyw-
nie modernizujemy windy. Wymieniamy drzwi wejściowe na 
szczelne i estetyczne, wykonane ze stolarki aluminiowej. 
Prowadzimy estetyzację klatek schodowych i wdrażamy 
energooszczędne oświetlenie. Wymieniamy instalacje wo-
dociągowe. Remontujemy drogi i chodniki, wykonujemy no-
we miejsca parkingowe, przy budynkach przybywa zieleni. 
Tworzymy nowe miejsca do gry i zabaw dla dzieci i młodzie-

ży. Jako jedna z nielicznych spółdzielni w Polsce budujemy 
domy i sukcesywnie oddajemy do użytku nowe mieszkania. 
Nowa inwestycja przy Alei Młodych właśnie wystartowała.

To wszystko, co wykonuje-
my, kosztuje, a nas nikt nie do-
tuje. Środki pochodzące wy-
łącznie z naszych opłat są 
ograniczone i uniemożliwiają 
przyspieszenie robót czy też 
zwiększenie ilości zadań. Stąd 
z ogromną troską musimy pod-
chodzić do wspólnego mienia. 
Ogół zamieszkałych tak czyni, 
za co im dziękujemy. Niestety, 
we znaki dają się wandale bez-
myślnie niszczący to, co na-
sze, to, co wspólne, to, co po-
winno nas cieszyć i służyć dłu-
go bez konieczności ponosze-

nia dodatkowych nakładów finansowych na zbędne naprawy.
Mamy świadomość ogromu potrzeb i dlatego też: 

Troszczmy się razem o nasze wspólne mienie, 
umacniajmy wzajemny szacunek i dobrosąsiedzkie relacje

– wszak mieszkamy pod wspólnym dachem.
Z upoważnienia Rady Nadzorczej

(-) Wiesław Jaźwiec - Przewodniczący RN SSM

foto archiwum

Zapraszam do udziału

ciąg dalszy ze str. 1
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ciąg dalszy na str. 6

REGULAMIN ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW 
SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ 

ORAZ MIESZKAŃCÓW DANEGO OSIEDLA
 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej działa na podstawie:
-  Statutu Spółdzielni § 35 i § 36 ust. 2.
-  Niniejszego Regulaminu

§ 2.
1. W Zebraniu uczestniczą Członkowie posiadający prawo 

do lokalu na terenie objętym działaniem danego osiedla.
2. W Zebraniu mogą uczestniczyć również osoby posiada-

jące prawo odrębnej własności w danym osiedlu, niebę-
dące Członkami Spółdzielni, jednak bez prawa otrzyma-

nia mandatu oraz prawa głosu i prawa do bycia wybie-
ranymi.

3. Jeżeli Członkowi przysługuje jednocześnie:
1) prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego – pod-

stawę zaliczenia do określonego osiedla stanowi miej-
sce położenia lokalu mieszkalnego,

2) prawo do dwóch lub więcej lokali mieszkalnych lub 
użytkowych – podstawę zaliczenia do określonego 
osiedla stanowi miejsce położenia lokalu, do którego 
prawo zostało nabyte najwcześniej.

4. Każdy Członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym 
Zebraniu Osiedlowym - przysługuje mu jeden głos.

Zarezerwuj sobie czas

HARMONOGRAM ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW SSM 
 - KWIECIEŃ 2019 r.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej zapraszają na Zebrania Osiedlowe SSM

Lp. TERMIN ZEBRANIA OSIEDLE MIEJSCE ZEBRANIA

1
3. 04. (środa)

godz. 1700 „BAŃGÓW”
Zespół Szkół nr 1

w Bańgowie

2
4. 04. (czwartek)

godz. 1700 im. Juliana TUWIMA
Dom Kultury

„Chemik”
ul. Niepodległości 51

3
8. 04. (poniedziałek)

godz. 1700 „CHEMIK”
Dom Kultury

„Chemik”

4
9. 04. (wtorek)

godz. 1700 „CENTRUM”
Klub

„Centrum”
ul. Powstańców 54

5
9. 04. (wtorek)

godz. 1700 „MŁODYCH”
Dom Kultury

„Chemik”
ul. Niepodległości 51

6
10. 04. (środa)

godz. 1700 „MICHAŁKOWICE”
Zameczek

w Michałkowicach
ul. Oświęcimska

7
11. 04. (czwartek)

godz. 1700 „WĘZŁOWIEC”
Dom Kultury

„Chemik”
ul. Niepodległości 51

Porządek obrad każdego Zebrania obejmuje:
1. Otwarcie Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad i wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla.

5. Sprawozdanie kierownictwa Osiedla z:
- realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu w 2018 r.,
- działalności Administracji Osiedla w 2018 roku i zamierzeń na rok 2019

6. Dyskusja.

7. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z przyjęciem wniosków.

8. Zakończenie Zebrania.

ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ
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ciąg dalszy ze str. 5

I. ZAKRES DZIAŁANIA
§ 3.

1. Do uprawnień Zebrania Osiedlowego należy:
1) wybieranie i odwoływanie Członków Rady Osiedla, za-

poznawanie się z okresowymi sprawozdaniami Rady 
Osiedla i Kierownika Osiedla,

2) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych or-
ganów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni 
a zwłaszcza we wspólnych sprawach Członków wcho-
dzących w skład Osiedla.

II. TRYB OBRADOWANIA
§ 4.

1. Obrady Zebrania Osiedlowego otwiera Przewodniczą-
cy Rady Osiedla bądź wyznaczony przez niego zastępca.

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Zebra-
nia Osiedlowego w składzie: Przewodniczący, Sekretarz, 
dwóch asesorów.

§ 5.
1. Zebranie Osiedlowe (w zależności od przyjętego porząd-

ku obrad) powołuje:
1) Komisję Skrutacyjno-Wyborczą w składzie 3 osobowym 

dla wykonania czynności związanych z obsługą głoso-
wania.

2) Komisję Wnioskową w składzie 3 osobowym, której za-
daniem jest rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków zgła-
szanych przez Członków.

2. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji w obu ww. Ko-
misjach.

§ 6.
1. Po przedstawieniu sprawy, zamieszczonej w porządku 

obrad Przewodniczący Zebrania otwiera dyskusję, udzie-
lając głosu w kolejności zgłaszania się.

2. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu oso-
bie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy 
to przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej.

3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela gło-
su poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych 
uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania 
i głosowania.

4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mo-
gą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden 
„przeciw” wnioskowi.

5. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący poddaje wnio-
ski pod głosowanie.

§ 7.
Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i od-

wołania Członków Rady Osiedla.
§ 8.

1. Kandydatów do Rady Osiedla zgłaszają Członkowie 
obecni na Zebraniu Osiedlowym do Prezydium Zebrania.

2. Liczbę wybieranych Członków Rady Osiedla określa Ze-
branie Osiedlowe danego osiedla zgodnie z § 35 Statutu 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Kandydatem na Członka Rady Osiedla może być tylko 
Członek zamieszkały na terenie danego osiedla lub użytku-
jący lokal użytkowy na zasadach członkostwa Spółdzielni.

4. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. Osoba zgłaszająca kandydata, który jest nieobecny na 
zebraniu musi złożyć do Prezydium Zebrania pisemną 
zgodę zgłaszanego kandydata na kandydowanie.

6. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący Ze-
brania odczytuje listę kandydatów i przekazuje je do Ko-
misji Skrutacyjno-Wyborczej celem sporządzenia listy wy-
borczej i przeprowadzenia głosowania.

§ 9.
1. Wyboru Członków Rady Osiedla dokonuje się w głoso-

waniu tajnym przez złożenie kart wyborczych do urny.
2. Komisja Skrutacyjno-Wyborcza przeprowadza wybory 

przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone 
są nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych do Prezy-
dium Zebrania.

3. Nazwiska na kartach do głosowania umieszczone są 
w porządku alfabetycznym.

4. Głosujący pozostawia na kartach do głosowania nieskre-
ślone nazwiska osób, na które chce oddać głos.

5. W przypadku, kiedy ilość nieskreślonych jest większą od 
ilości miejsc mandatowych, głos należy uznać za nieważny.

6. Czynności związane z obsługą głosowania wykonuje 
Komisja Skrutacyjna.

7. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzy-
mali kolejno największą ilość głosów, przy czym ilość wy-
branych osób musi odpowiadać ilości mandatów.

8. W przypadku niemożności wyłonienia kandydatów z uwa-
gi na otrzymaną przez nich jednakową ilość głosów, Prze-
wodniczący Zebrania Osiedlowego zarządza ponownie gło-
sowanie nad tymi kandydatami aż do dokonania wyboru.

§ 10.
1. Zebranie Osiedlowe może odwołać Członka Rady Osie-

dlowej niewywiązującego się z przyjętych na siebie obo-
wiązków przed upływem okresu, na który dokonało wyboru.

2. Odwołanie następuje przez podjęcie uchwały zwykłą 
większością głosów Członków uczestniczących w Zebra-
niu Osiedlowym.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11.

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte ni-
niejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Zebrania 
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

§ 12.
1. Obsługę Zebrań Osiedlowych prowadzą administracje 

osiedli.
2. Z Zebrania Osiedlowego sporządza się protokół, który 

podpisują Przewodniczący i Sekretarz zebrania.
3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni.
4. Członek Spółdzielni ma prawo wglądu do protokołów Ze-

brań Osiedlowych.
§ 13.

Traci moc obowiązującą Regulamin Zebrań Osiedlowych 
uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 25/2008 
z dnia 13 maja 2008 r.

§ 14.
Niniejszy Regulamin Zebrań Osiedlowych został uchwa-

lony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/2019 z dnia  
28. 01. 2019 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

REGULAMIN ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ 
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ ORAZ MIESZKAŃCÓW DANEGO OSIEDLA

ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ

ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ
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ciąg dalszy na str. 8

Przekształcenia, bonifikaty
Z Jackiem Rembierzem – Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  

Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie 
 i Jolantą Sobek – Prezesem Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

rozmawia „MS”
- Co oznaCza ustawa przekształCeniowa dla osób, które po-

siadają spółdzielCze prawa do lokali w zasobaCh spółdzielni?
Jacek Rembierz: - Kwestie związane z prawem spół-

dzielczym nie leżą w kompetencjach Urzędu.
Jolanta Sobek: - Ustawa nie nakłada żadnych obowiąz-

ków na poszczególnych Członków Spółdzielni posiadają-
cych spółdzielcze prawa do lokali. W tym zakresie podmio-
tem ustawy jest spółdzielnia mieszkaniowa. 

- Czy osoby posiadająCe spółdzielCze prawa do lokali po-
winny podjąć jakieś kroki w związku z wejśCiem w żyCie nowej 
ustawy?

Jolanta Sobek: - Członkowie posiadający spółdzielcze 
prawa do lokali (lokatorskie lub własnościowe) nie mu-
szą dokonywać żadnych czynności prawnych związanych 
z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego grun-
tu w prawo własności. Wszystkie czynności będzie prowa-
dziła Spółdzielnia. 

Jacek Rembierz: - Kwestie związane z prawem spół-
dzielczym nie leżą w kompetencjach Urzędu.

- Czy rada miasta podjęła uChwałę o bonifikaCie przy prze-
kształCeniaCh siemianowiCkiCh gruntów i na jakiCh zasadaCh?

Jacek Rembierz: - Tak. 24. stycznia 2019 r. Rada Miasta 
podjęła uchwałę nr 30/2019 w sprawie bonifikat od opłaty 
przekształceniowej uiszczonej jednorazowo przez osoby fi-
zyczne będące właścicielami budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni miesz-
kaniowych, w wysokości:
1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie 

wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie 

wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie 

wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie 

wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie 

wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie 

wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
Przedmiotowa uchwała przewiduje dodatkowe warunki 

przyznania bonifikat, a mianowicie, iż:
a) bonifikat nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca posia-

da zadłużenie z tytułu użytkowania wieczystego wobec 
Gminy Miasta Siemianowice Śląskie związane z prawem 
użytkowania wieczystego nieruchomości będącej przed-
miotem przekształcenia.

b) bonifikat nie stosuje się, jeżeli opłata roczna z tytułu użyt-
kowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu prze-
kształcenia została ustalona w oparciu o wartość prawa 
własności gruntu określoną przed dniem 1 stycznia 2010 r.

c) bonifikaty stosuje się w przypadku, gdy w dniu zgło-
szenia zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty pra-
wo wnioskodawcy do nieruchomości podlegającej prze-
kształceniu jest ujawnione w treści księgi wieczystej.”
Wyżej wymieniona uchwała nie dotyczy przedsiębiorców.
- jak i Czy nowa ustawa zmieni sposób wykupu mieszkań na 

odrębną własność?
Jacek Rembierz: - Na to pytanie odpowiedzi udzieli 

upływ czasu i praktyka notariuszy oraz sądów wieczystok-
sięgowych.

- Co powinny zrobić osoby, które posiadają prawo odrębnej 
własnośCi do mieszkania?

Jacek Rembierz: - Nic, zaświadczenia zostaną wydane 
i wysłane na adres, na który wysyłana była dotychczasowa 
korespondencja dotycząca opłat za użytkowanie wieczyste 
– z urzędu do końca 2019 r.

- Czy każdy właśCiCiel mieszkania z odrębną własnośCią 
otrzyma swoje zaświadCzenie o przekształCeniu?

Jacek Rembierz: - Tak, jeżeli grunt, na którym jest usy-
tuowany budynek podlega przekształceniu i zostaną speł-
nione warunki udzielenia ewentualnej pomocy publicznej – 
w przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym prowadzona jest 
działalność gospodarcza.

- pomoC publiCzna – Co należy rozumieć pod tym pojęCiem 
w zakresie przekształCeń i Czy dotyCzy ona naszej spółdziel-
ni. jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Jacek Rembierz: - Pomoc publiczna ma miejsce w każ-
dym wypadku, gdy nieruchomość podlegająca przekształ-
ceniu wykorzystywana jest do prowadzenia działalności go-
spodarczej. Ma ona miejsce zarówno przy ustaleniu odpłat-
ności za przekształcenie w sposób określony w art. 7 ust. 
6 ustawy (tzn. iż opłata przekształceniowa jest wnoszo-
na przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia), jak 
i ustaleniu na wniosek innego terminu zapłaty opłaty prze-
kształceniowej niż wskazany w ustawie, lub tez rozłożenie 
płatności opłaty przekształceniowej na raty.

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych przepisy o po-
mocy publicznej znajdą zastosowanie w przypadku lokali 
użytkowych stanowiących własność spółdzielni.

- jak obliCzyć limit pomoCy publiCznej i ewentualne dopłaty?
Jacek Rembierz: - Limit dopuszczalnej pomocy publicz-

nej de minimis określony jest w rozporządzeniu Komisji Eu-
ropejskiej nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. i wynosi do 
200 tysięcy euro w okresie 3 lat podatkowych.

Każdy podmiot korzystający z pomocy publicznej otrzy-
muje od organu udzielającego pomocy zaświadczenie 
o wysokości udzielonej pomocy.

Wartością pomocy udzielanej na podstawie art. 7 ust. 6 
wyżej wymienionej ustawy jest różnica pomiędzy wartością 

Nie bądź obojętny  
- za likwidowanie dewastacji TY  też  p łac i sz ! ! !
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Rozwiązania zagadek logicznych::

Łódka
Poziom wody obniży się. Gdy kamień 
znajduje się w kieszeni wypiera wodę całą 
swoim ciężarem. Gdy zaś znajduje się na 
dnie jeziora, wypiera tyle wody, ile zajmuje 
miejsca. A ponieważ gęstość kamienia jest 
dużo większa od gęstości wody, to woda 

wyparta przez kamień na dnie będzie równa 
tylko małemu ułamkowi wody, wypartej 
przez ciężar kamienia, gdy znajdował się 
w kieszeni. Zatem obniży się jej poziom. 
Prawo Archimedesa!! 

Podział pieniędzy
Tak, jest to możliwe. Najmłodszy syn 
dostanie 7,5 zł, a najstarszy 12,5 zł

Zegar
Po przecięciu tarczy powstać nam powinny 
trzy części, w których znajdą się liczby:
I część – 1, 2, 11, 12; II część – 3, 4, 9, 10;  
III część – 5, 6, 7, 8. Suma liczb w każdej 
z części jest wtedy równa 26.

Córki naukowca
Wiek córek naukowca to: 9 lat, 2 lata i 2 lata

rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych (opła-
ta x 20 lat). Przez wartość rynkową gruntu należy rozumieć 
wartość na podstawie, której naliczane były dotychczasowe 
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu.

Suma wartości pomocy już uzyskanej w okresie wyżej 
wymienionych 3 lat oraz pomocy uzyskanej na podstawie 
ustawy nie może przekroczyć wyżej wymienionego limitu 
200 tysięcy euro.

W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy 
de minimis, stosuje się dopłatę do wysokości wartości ryn-
kowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia – 
co oznacza, iż organ zobligowany jest do zlecenia wykona-

nia operatu szacunkowego określającego wyżej wymienio-
ną wartość. Koszty operatu szacunkowego – w myśl ustawy 
– ponosi zobowiązany do dopłaty. Wysokość dopłaty usta-
lana jest z urzędu w drodze decyzji.

- Czy wszystkie nieruChomośCi, na któryCh są budynki miesz-
kalne podlegają ustawie i zostały przekształCone?

Jacek Rembierz: - Nie, definicja ustawowa nieruchomo-
ści podlegających przekształceniu wyłącza z przekształce-
nia grunty, na których poza budynkami mieszkalnymi usy-
tuowane są inne budynki i budowle, niż te które umożliwia-
ją prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków miesz-
kalnych.

- jakie działania w takim przypadku muszą podjąć właśCi-
Ciele posiadająCy wyodrębnioną własność w takiej nieruCho-
mośCi?

Jacek Rembierz: - W przypadku nieruchomości niepod-
legających przekształceniu z wyżej wymienionego powodu 
należy wydzielić geodezyjnie część niepodlegającą prze-
kształceniu i dokonać odpowiednich wpisów w księgach 
wieczystych.

Jolanta Sobek: - W zasobach Spółdzielni znajduje się 
jedna nieruchomość mieszkaniowa, tj. Węzłowiec „B” obej-
mująca swoim zakresem ul. Władysława Jagiełły 1, 3, 7, 9, 
11, 13 oraz ul. Grunwaldzką 2, 3, 4, 5, 6, która z racji za-
budowania nie tylko budynkami mieszkalnymi, nie podle-

ga pod przepisy ustawy. Właściciele mieszkań posiadają-
cy prawo odrębnej własności w tej nieruchomości obowią-
zani są uiścić do 31. 03. 2019 r. opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego na dotychczasowych zasadach za bieżący rok 
a w kolejnych latach do 31 marca danego roku. Opłaty te, 

będą obowiązani wnosić do czasu, kiedy nie zostanie wy-
dzielona z ich nieruchomości część, niepodlegająca prze-
kształceniu. Po przeprowadzeniu tego procesu nierucho-
mość mieszkaniowa będzie mogła zostać objęta przepisa-
mi ustawy przekształceniowej. Do osób posiadających pra-
wo odrębnej własności, w tej nieruchomości, Spółdzielnia 
wystosuje odrębne pismo wyjaśniające.

- jak teraz będą wyglądały opłaty wnoszone do tej pory 
przez właśCiCieli do miasta z tytułu użytkowania wieCzyste-
go? kto, ile i kiedy powinien zapłaCić?

Jacek Rembierz: - Wysokość opłaty z tytułu przekształ-
cenia jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użyt-
kowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu prze-
kształcenia.

W przypadku jednak, gdy w dniu przekształcenia obowią-
zywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 
ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, zgodnie 
z art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. 
zm.) wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej 
z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktuali-
zacji – art. 7 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy. Dokładna in-
formacja o wysokości opłaty w trzecim roku od aktualizacji 
zawarta jest w wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości 
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Opłata przekształceniowa winna być uiszczana przez wła-
ściciela – dotychczasowego użytkownika wieczystego – 
przez okres 20 lat, począwszy od 1 stycznia 2019 roku. Po-
wyższą opłatę należy wpłacać w terminach:

- za rok 2019 do 29 lutego 2020 roku,
- za rok 2020 do 31 marca 2020 roku,
- za kolejne lata do 31 marca każdego roku kalenda-

rzowego, bez wezwania, z góry za dany rok.
- jaki wpływ na obrót nieruChomośCiami ma wejśCie w żyCie 

nowej ustawy?
Jacek Rembierz: - Na to pytanie odpowiedzi udzieli 

upływ czasu i praktyka notariuszy oraz sądów wieczystok-
sięgowych.

- Czy osoby posiadająCe garaże Czy lokale użytkowe będą 
mogły skorzystać na wejśCiu w żyCie ustawy?

Jacek Rembierz: - Odnośnie garaży: tylko wtedy, gdy 
garaże usytuowane są na nieruchomości zabudowanej bu-
dynkami mieszkalnymi i umożliwiają prawidłowe i racjonal-
ne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Odnośnie lokali użytkowych: tylko wtedy, gdy usytuowa-
ne są w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym 
co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Dziękujemy za rozmowę

Przekształcenia, bonifikaty

ciąg dalszy ze str. 7

foto archiwum
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Dbaj o swoje

Te fotografie i wyliczankę znisz-
czeń opatrzyć można jed-

nym wspólnym komentarzem: Napra-
wa kosztuje.

Każdy z nas musi wiedzieć, że każda 
celowa dewastacja czegoś, co mogło-
by służyć miesiącami, latami to zbęd-
ne wydatki nawet, jeżeli koszt wyno-
si parę złotych. Ten koszt, który pokry-
wamy z naszych wpłat. Te zbędne wy-
datki to po prostu wyrzucanie pienię-
dzy w błoto, naszych pieniędzy, bo nikt 
inny na utrzymanie budynków, ich oto-
czenia nie płaci jak My, tylko My sami.

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 są-
du, albo ugodą ze sprawcą, który zobo-
wiąże się do naprawy zniszczeń i pokry-
cia 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. pes

A w osiedlach zanotowano:
Michałkowice

- Przyjaźni 40 budynek gospodarczy 
– bohomazy na elewacji,

- Przyjaźni 44 garaże – bazgroły na 
elewacji.

„Młodych”
- siłownia na wolnym powietrzu – 

uszkodzono jedno z urządzeń do 
ćwiczeń,

- Aleja Młodych 9 – rozbito szybę 
w drzwiach wejściowych.

im. Juliana Tuwima
- Okrężna 4 – zniszczono poręcz 

w budynku,
- Okrężna 15 – zdewastowano kasetę 

domofonową,
- W. Korfantego 9B – uszkodzono 

gałko-klamkę w drzwiach wejścio-
wych do budynku,

- H. Wróbla 7B – zdewastowano 
skrzynkę na reklamy,

- W. Korfantego 4B – bohomazy na 

parterze klatki schodowej,
- W. Korfantego 9C – urwano drzwicz-

ki skrzynki gazowej na zewnątrz bu-
dynku.

„Centrum”
- Powstańców 46A – bazgroły na ele-

wacji budynku.
„Chemik”

- W. Wróblewskiego 63A – rozbito 
szybę w drzwiach wejściowych.

2000 zł czeka  2000 zł czeka 2000 zł czeka
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Tak jak drożne muszą być ulice, bę-
dące drogami pożarowymi/dojazdami 
pożarowymi do budynków spółdziel-
czych, którymi ma dojechać do nas 
w razie zdarzenia szybko i sprawnie 
straż pożarna czy pogotowie (o tym 

pisaliśmy szerzej w lutowym wydaniu 
„MS” - przyp.), tak równie ważne jest 
zapewnienie miejsca w klatce scho-
dowej do przeprowadzenia ciągu dal-
szego takiej akcji ratunkowej – już we-
wnątrz domu.

Uśpiona czujność?
To naturalne, że gdy nic się przez 

lata nie dzieje, czy to u nas w klatce, 
czy w osiedlu – w społeczności lokal-
nej nie doszło do głośno komentowa-
nego wydarzenia związanego z wybu-
chem pożaru i jego skutkami – usy-
pia często naszą czujność na elemen-
ty, jakie mogą być przyczynkiem zda-
rzenia i przeszkodą w ratunku. Do te-
go stopnia, że nierzadko lekceważy-
my komunikaty, prośby administracji – 
w tym przypadku mówiące o koniecz-
ności usunięcia z korytarza klatki za-
wężających szerokość drogi ewaku-
acyjnej rzeczy. 

- Niestety jest tak, że bardzo czę-
sto rozumiemy pewne sprawy dopie-
ro w sytuacji, kiedy dojdzie do zda-

rzenia zagrażającego naszemu zdro-
wiu czy życiu. Wydaje nam się, że wy-
padki zdarzają się, ale nie nam. Miej-
my później jednak wewnętrzne prze-
konanie, że zrobiliśmy wszystko, żeby 
nie utrudnić innym mieszkańcom dro-

gi ewakuacyjnej, a strażakom podjęcia 
skutecznych działań ratowniczo-gaśni-
czych – mówi kapitan Mariusz Rozen-
berg – dowódca Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Siemianowicach Śl.

Z nas zego punktu widzenia jako 
mieszkańców wydaje się i myślimy, że 
to tylko wiklinowy, drewniany kwietnik 
z doniczkami, w dodatku poprawiający 
wygląd klatki, że to tylko mała drew-
niana szafka na buty, bo po co brudzić 
w mieszkaniu jak można sprawę za-
łatwić w ten sposób, że to tylko jeden 
wózek dziecięcy, tylko na jakiś czas, 
który w domu się nie mieści… W do-
datku przylegające bezpośrednio do 
ściany czy balustrady, w niczym niko-
mu nie przeszkadzające.

To błąd i brak wyobraźni…
Dla strażaków to materiały łatwo-

palne, które ograniczają ewakuację, 
ucieczkę z miejsca zdarzenia w sy-
tuacji, gdy dochodzi do pożaru. Bez 
względu na to, w jakim miejscu klat-
ki schodowej są umiejscowione. To 

w praktyce, a w teorii mówią o tym 
przepisy Rozporządzenia MSWiA z 7 
czerwca 2010 roku w sprawie ochro-
ny przeciwpożarowej budynków i in-
nych obiektów budowlanych i terenów, 
a także wewnątrzspółdzielczy Regula-
min Porządku Domowego SSM.

- Na co dzień jako mieszkańcy widzi-
my te przedmioty i to, gdzie są usytu-
owane. Wyobraźmy sobie jednak sytu-
ację, w której mamy zadymioną klatkę 
schodową. Dla osób ewakuujących się 
czy nawet uciekających w panice, trzy-
mających się po omacku tej balustra-
dy czy ściany to znaczne utrudnienie – 
wskazuje na problem Mariusz Rozen-
berg i dodaje: - te materiały wprost za-
wężają nam drogę ewakuacyjną.

Argumenty mnoży kapitan Adam Ko-
łakowski – zastępca dowódcy Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej w Siemia-
nowicach Śl.: - Mamy też sytuacje, 
gdzie w pełnym wyposażeniu i ekwi-
punku strażak musi wyprowadzać oso-
bę „pod rękę”. Do tego też potrzeba 
miejsca, by czuli się oni przy ograni-
czonej widoczności bezpiecznie, nie 
potykając się o niespodziewane prze-
szkody. Akcja straży pożarnej to jed-
no. Pogotowie ratunkowe również po-
trzebuje odpowiednio miejsca. Są sy-
tuacje, kiedy kogoś trzeba znieść leżą-
cego na noszach, ale i takie, gdzie pa-
cjenta należy transportować w pozycji 
siedzącej. Bywają i takie też, gdy trzeba 
przetransportować osobę ważącą po-
nad 120 kg i w tę akcję włącza się wię-
cej niż dwie osoby – wylicza kapitan. - 
Strażacy wkraczając do akcji ratowni-
czo-gaśniczej po prostu „nie mają rąk” 
do tego, by usuwać od razu przeszkody 
na drodze ewakuacyjnej, dźwigając wę-
że strażackie i całe pozostałe wyposa-
żenie indywidualne, ważące kilkadzie-
siąt kilogramów. Przy tym wszystkim li-
czą się też nieraz minuty – zwraca uwa-
gę Kołakowski.

Dlatego tak istotne jest to, by „oble-
pianiem” przedmiotami klatki schodo-
wej nie utrudniać i nie wydłużać ak-
cji służbom ratunkowym, a sąsiadom 
i sobie drogi ucieczki. By apele ad-
ministracji odpowiedzialnej za części 
wspólne budynku nie traktować jako 
kaprys czy robienie na złość, a sygnał, 
że coś jest nie w porządku.

Rafał Grzywocz

Pokarm dla ognia
Nie jest zjawiskiem rzadkim, że na korytarzach klatek schodowych ukła-

damy kwietniki, stawiamy szafki na buty czy zostawiamy wózki dzie-
cięce albo rowery. Świadomie lub nie, sami utrudniamy sobie i sąsiadom 
ewentualną drogę ewakuacyjną w przypadku zagrożenia, utrudniamy akcję 
ratunkową straży pożarnej czy pogotowiu, a zarazem potencjalnie „karmi-
my” ogień materiałami łatwopalnymi.

Klatka schodowa bez względu na szerokość korytarza musi być drożna

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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W bieżącym numerze „MS” wypowia-
dają się trzej pierwsi szefowie RO z osie-
dli: „Bańgów”, „Chemik” i „Tuwima”.

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda: - Rada Osiedla 

rozpoczęła rok posiedzeniem pod ko-
niec stycznia. Jednym z głównych te-
matów była ocena wykonania rzeczo-
wo-finansowego planu remontów za 
2018 rok. Według informacji Danu-
ty Morawiec – kierownik administra-
cji, plan został wykonany w pełni. Istot-

ną informacją jest również to, że jako 
osiedle całkowicie rozliczyliśmy się już 
za roboty dociepleniowe prowadzone 
w „Bańgowie” w ostatnich latach. 

Następnym punktem zebrania by-
ło omówienie podejmowanych dzia-
łań w ramach „Akcji Zima 2018/2019”. 
Generalnie zarówno firma sprzątająca, 
jak i dozorcy wywiązywali się należy-
cie z obowiązku odśnieżania. Na pew-
no wyglądało to lepiej, aniżeli w ubie-
głym sezonie zimowym.

Na tym posiedzeniu przyjęliśmy rów-
nież główne kierunki działań Rady 
Osiedla na 2019 rok. Jest to podstawo-
wy dokument, w oparciu o który praco-
wać będziemy w bieżącym roku.

Na koniec tego posiedzenia ocenili-
śmy pracę administracji w roku 2018. 
Nasza ocena była pozytywna. Admini-
stracja dobrze naszym zdaniem wywią-
zywała się z powierzonych jej zadań 
techniczno-administracyjnych. Ocenili-
śmy, że skutecznie reagowała na zgło-
szone przez mieszkańców problemy, 
a było ich sporo, bo takich zgłoszeń we-
dług przedstawionej przez ADM infor-
macji było w zeszłym roku około 1900.

Głównym tematem lutowego po-
siedzenia Rady Osiedla była spra-

wa przecieków na balkonach, gdzie 
w ostatnich 5 latach miała miejsce ter-
momodernizacja. Takich zgłoszeń ad-
ministracja odebrała w sumie 23. Po-
stulowaliśmy do Zarządu SSM jakiś 
czas temu o przyjrzenie się bliżej pro-
blemowi. Informację po przeprowa-
dzonej analizie przedstawił nam Ma-
rek Greiner – pełnomocnik Zarządu 
SSM ds. Technicznych. Wyjaśnił on, 
że szczegółowa analiza sposobu i try-
bu wykonywania prac remontowych na 

balkonach przez firmy nie stwierdzi-
ła przypadków nieprzestrzegania za-
twierdzonej technologii robót, a mate-
riały użyte podczas prac posiadały wy-
magane atesty jakościowe. Tym sa-
mym prawdopodobną przyczyną za-
lewania balkonów jest fakt samej kon-
strukcji budynków osiedla „Bańgów” – 
błędów konstrukcyjnych. Balkony nie 
są częścią jednolitej bryły budynków, 
były niejako „doklejane”. Jako że zie-
mia „pracuje”, na skutek drgań nastę-
puje lekkie ich odspojenie i przez po-
wstałe niewielkie szczeliny dostaje się 
woda. Pełnomocnik Zarządu SSM zo-
bowiązał się, że będą prowadzone dal-
sze obserwacje problemu i działania.

Kolejnym punktem zebrania było 
omówienie i przyjęcie w obecności kie-
rownik ADM 3-letniego planu wymia-
ny okien w piwnicach docieplonych bu-
dynków. Do pewnego momentu okna 
piwniczne były wykonywane jako ro-
boty towarzyszące termomodernizacji. 
W części budynków pozostały one jed-
nak jeszcze do wykonania, ale chcieli-
byśmy zamknąć ten temat w 3 najbliż-
szych latach. W kwietniu albo w maju 
będziemy chcieli też wyznaczyć kierun-
ki działania, jeśli chodzi o modernizację 

oświetlenia ulicznego osiedla oraz re-
montu części osiedlowych chodników. 

Dokonaliśmy też oceny realizacji 
przez administrację wniosku, jaki prze-
głosowano podczas ubiegłorocznego 
zebrania osiedlowego Członków SSM, 
dotyczący rozmieszczenia dodatko-
wo kolejnych tabliczek informacyjnych 
„Zakaz wyprowadzania psów”. We-
dług informacji administracji w osiedlu 
„Bańgów” jest w tej chwili takich wko-
panych tabliczek łącznie ponad 40.

Do najważniejszych zadań, jakimi 
zajmować się będziemy w kolejnych 
miesiącach roku, myślę, że należeć 
będą między innymi: kwartalna ocena 
realizacji planu rzeczowo-finansowe-
go, podsumowanie „Akcji Zima”, przy-
jęcie koncepcji imprez sportowo-re-
kreacyjnych planowanych w tym roku 
w osiedlu „Bańgów” czy wybór projek-
tu w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Osiedle „Chemik”
Jan Dudek – przewodniczący RO: 

- Pierwsze posiedzenia Rady Osie-
dla w Nowym Roku, to czas zarówno 
do gruntownego podsumowania ubie-
głego roku, jak i omawianie i wyzna-
czanie kierunków działania w roku bie-
żącym. Jednym z głównych tematów 
pierwszego tegorocznego posiedze-
nia Rady Osiedla była właśnie oce-
na realizacji planu rzeczowo-finanso-
wego za rok 2018. Według informacji 
przedstawionej przez Halinę Naporę 
– kierownik administracji, zdecydowa-
na większość robót została terminowo 
wykonana. Dwie pozycje z planu mu-
siały jednak zostać przesunięte na ten 
rok. Pierwsza dotyczy remontu ciągu 
pieszo-jezdnego przy Walerego Wró-

A w Radach przed Zebraniami 
Niespełna miesiąc dzieli nas od inauguracji zebrań osiedlowych członków SSM. Jednym z ich głównych punk-

tów jest sprawozdanie z działalności Rady Osiedla. O czym rozmawiano na ostatnich posiedzeniach RO? Ja-
kie sprawy przykuły największą uwagę? Które zadania należeć będą do najważniejszych w tym roku?

os. „Chemik”. Najpierw roboty gazowe w rejonie, 
potem remontowe ciągu pieszo-jezdnego  

- W. Wróblewskiego 51-53

os. „Chemik”. Podczas spontanicznej akcji 
w ADM zgromadzono kilka kartonów towarów dla 

potrzebujących zwierząt

ciąg dalszy na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 11
blewskiego 51-53. Zdecydowano, że 
warto jednak wstrzymać się z wykona-
niem tego zadania do czasu wymiany 
gazociągu biegnącego w ziemi w tym 
rejonie osiedla. Szkoda, byśmy mu-
sieli robić coś dwa razy. Drugą pozy-
cją z planu, jaka „przeskoczyła” na ten 
rok, jest zabudowa kolejnego osiedlo-
wego śmietnika – przy Walerego Wró-

blewskiego 61-63. Doszło kilka nie-
planowanych mniejszych zadań, m.in. 
potrzeba dokończenia tzw. Alei Szkol-
nej – głównego chodnika osiedla wraz 
z jej odnogami, tak by nie wracać do 
niej znów za jakiś czas.

Dokończenie kapitalnego remontu 
tzw. Alei Szkolnej i zakończenie wielo-
letniego programu modernizacji parte-
rów to najważniejsze zrealizowane za-
dania ubiegłego roku. Podsumowując 
ubiegły rok pod kątem wykonywanych 
zadań zwróciliśmy również uwagę na 
fakt, że część z tych robót rozciągały, 
dłużyły się w czasie realizacji. Jak wyja-
śniano nam, miało to związek często po 
prostu z okresowym brakiem rąk do pra-
cy. Na szczęście, mimo opóźnień, udało 
się wykonać sporo z planów, co cieszy.

W tym roku przed osiedlem „Che-
mik” stoją kolejne ważne zadania, ma-
jące poprawić komfort zamieszkania. 
Przede wszystkim w planach admini-
stracji jest usuwanie korozji biologicz-
nej, czyli tych ciemnozielonych naro-
śli z części elewacji budynków. Prace 
takie mają być realizowane przy: Nie-
podległości 57-59, Alfonsa Zgrzeb-
nioka 43A i na wieżowcach ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego. Kolejne klat-
ki schodowe zostaną odmalowane – 
Niepodległości 58.

Bardzo ważną sprawą jest komplek-
sowa wymiana gazociągu, biegnące-
go w ziemi. Musimy mieć świadomość, 
że tak jak zasoby mieszkaniowe osie-
dla „Chemik” się starzeją i wymagają 
co jakiś czas renowacji, tak i rury gazo-

we mają swój okres żywotności i po kil-
kudziesięciu latach służenia, skorodo-
wane, ulegają niestety coraz częściej 
rozszczelnieniu. Nie było na co czekać. 

Musimy teraz jako mieszkańcy po pro-
stu uzbroić się w cierpliwość i obserwo-
wać postępy prac, które niestety wy-
magają ingerencji w osiedlowe trawni-

ki, ulice i chodniki. Spółdzielnia musi też 
ze swojej strony przypilnować, by teren 
został należycie poddany rekultywacji.

Na koniec chciałbym podziękować 
mieszkańcom w imieniu Rady Osie-
dla za przyłączenie się do akcji zbie-
rania żywności, koców i innych ma-
teriałów dla Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Chorzowie-Maciejko-
wicach Fundacji S.O.S. dla Zwierząt. 
To inicjatywa jednej z naszych osie-
dlowych dozorczyń, która zamieści-
ła informacje w klatkach o możliwo-
ści dostarczenia do administracji tych 
rzeczy. Odzew był znaczny, zaś Rada 
Osiedla włączyła się w transport tych 
materiałów do schroniska. Taka mała, 
sympatyczna inicjatywa.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Adam Górecki – przewodniczący 

RO: - Zakończyliśmy na Radzie Osie-
dla okres podsumowań ubiegłego ro-
ku, jeśli chodzi o wykonanie planu rze-
czowo-finansowego. W naszej ocenie 
był to dobry rok, bo udało się wyko-
nać dużo ważnych zadań. Możemy też 
ocenić, że nasza współpraca z admi-
nistracją układała się prawidłowo. Na 
bieżąco byliśmy informowani o decy-
zjach gospodarczych ADM. Kiedy była 
taka potrzeba, członkowie Rady Osie-
dla włączali się w konsultacje pojawia-
jących się a zgłoszonych przez miesz-
kańców problemów. Na pewno zaletą 
administracji jest fakt, że nie odkłada 
tych problemów „na potem”.

Na posiedzeniu Rady Osiedla oma-
wialiśmy też przebieg tegorocznej „Akcji 

Zima”. Niestety, nie we wszystkich rejo-
nach osiedla poziom robót związanych 
z odśnieżaniem, czyli zabezpieczeniem 
osiedla zimą był na poziomie takim, 
jak byśmy tego chcieli. Administracja, 
jak i członkowie Rady Osiedla odbiera-
li krytyczne uwagi odnośnie odśnieżania 
i później czystości po odwilżach przy uli-
cy Okrężnej. W tej sytuacji będziemy li-
czyć na pomoc Zarządu SSM w przy-

szłym wyborze właściwej firmy i w egze-
kwowaniu od niej należytej pracy. 

Na ostatnich posiedzeniach Rady 
Osiedla poruszyliśmy tez kilka innych 
spraw. Zastanawialiśmy się nad tym, 
dlaczego nowy parking na skarpie na 
wysokości budynku Hermana Wró-
bla 3, wykonany z pieniędzy Budże-
tu Obywatelskiego nie jest tak oblega-
ny przez kierowców, jak sądziliśmy, że 
będzie. Wydaje się, że powodem mo-
że być brak jego oświetlenia, dlatego 
wystąpiliśmy wraz z ADM z takim po-
stulatem do Urzędu Miasta, który jest 
właścicielem terenu.

Inny problem, jaki omawialiśmy doty-
czył potrzeby wykonania oznakowanych 
przejść dla pieszych z budynków na 
parking i do zabudowanych śmietników 
w rejonie ulicy Hermana Wróbla 6-7 
oraz konieczności obniżenia niektórych 
krawężników pod kątem usprawnienia 
w poruszaniu się po osiedlu niepełno-
sprawnych i osób z wózkami.

Zauważyliśmy za to, że odkąd zlikwi-
dowano sklep monopolowy w pobli-
żu zabudowań ulicy Okrężnej, zmniej-
szyło się zjawisko przesiadywania nie-
trzeźwych. 

Przygotowujemy się już pod kątem 
nadchodzącego zebrania osiedlowe-
go Członków SSM. Wydaje mi się, że 
nie pojawią się na nim jakieś poważne, 
duże problemy. Mogą zostać poruszo-
ne sprawy do Urzędu Miasta, być mo-
że padną pytania o inwestycję po daw-
nej szkole przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego. rg

os. „Bańgów”. W niektórych budynkach po 
termomodernizacji pozostały do wymiany okna 

piwniczne - m.in. M. Skłodowskiej-Curie 35-45, 47-59
os. „Tuwima”. Gdy mocno posypało śniegiem...  

m.in. przy Okrężnej pojawiały się problemy

A w Radach…
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Michałkowice”
W połowie lutego przystąpiono do 

realizacji kolejnego odcinka drogi po-
żarowej do budynku Przyjaźni 18-22, 
będącej zaleceniem straży pożarnej, 
szerzej – pokłosiem utrudnień związa-
nych z dojazdem jednostki ratowniczo-
-gaśniczej do pożaru w piwnicy jednej 

z klatek tego budynku, jaki miał miej-
sce kilkanaście miesięcy temu. Jako 
że i w tym rejonie osiedla istnieje nie-
mały problem braku dostatecznej ilo-
ści miejsc postojowych, co coraz czę-
ściej sygnalizowano, inwestycję zde-
cydowano się połączyć wraz wytycze-
niem na części trawnika parkingu dla 
samochodów. W tej chwili pracuje tam 
sprzęt ciężki.

Na ubiegłorocznym zebraniu człon-
ków SSM z Michałkowic, jednym 
z przegłosowanych wniosków był po-
stulat dotyczący potrzeby położenia na 
nowo kostki brukowej wraz z wykona-
niem nowej podbudowy chodnika przy 
ulicy Przyjaźni 24-24A-24B, gdyż raz 
po raz pojawiają się w nim nierówno-
ści, zwłaszcza po zimie. Tym tematem 
zajęto się pod koniec lutego.

Zakończył się remont klatek schodo-
wych budynku przy ulicy Przyjaźni 42, 
42A, B. Do zamontowania pozostały 
drugie drzwi wejściowe.

Z robót instalacyjnych warto nadmie-
nić o wymianie pionów zimnej i ciepłej 
wody oraz cyrkulacji w budynku przy 
ulicy Przyjaźni 22.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Z większych prowadzonych aktual-

nie w osiedlu „Tuwima” robót, na uwa-
gę na pewno zasługują kolejne remon-

towane kompleksowo klatki. Ekipy re-
montowe od kilku tygodni zajmują się 
systematycznym odświeżaniem klatek 
przy ulicy Wojciecha Korfantego 6A, 
B i 7A, B. Do najważniejszych elemen-
tów tego remontu, poza malowaniem, 
zaliczają się m.in.: uporządkowanie in-
stalacji teletechnicznej na wszystkich 

piętrach, remont instalacji domofono-
wej oraz płytkowanie parterów. 

Innym ważnym zadaniem, jakie pi-
lotuje administracja od początku ro-
ku to realizacja zaleceń straży pożar-
nej dotyczących bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego w budynkach. Jedno 
z takich wskazań dotyczyło wykonania 
w budynkach przy ulicy Leśnej 13 i 15 
tzw. „mokrych pionów”. W pierwszym 
z tych budynków został on już wyko-
nany, w sąsiednim – ma zostać zało-
żony niebawem.

Cieplejsze dni pozwoliły na zajęcie się 
osiedlową zielenią. Zgodnie z uzyskaną 
zgodą wycięto te drzewa, które uzna-
no za chore, spróchniałe, a także doko-
nano przycinki gałęzi według potrzeb. 
W zamian za drzewa usunięte, nasa-
dzone zostaną nowe, niskopienne.

Nie po raz pierwszy w osiedlu „Tuwi-
ma” dochodzi do sytuacji, kiedy nastę-
puje zatkanie części sieci kanalizacyj-
nej, a przyczyną są m.in. wyrzucane 
do muszli klozetowych pieluchy. Kilku-
krotnie w ostatnim czasie WUKO mu-
siało interweniować przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 10.

Osiedle „Bańgów”
Administracja w ostatnich tygodniach 

zleciła kilka zadań związanych z osie-
dlową zielenią. Po uzyskaniu zgody, 

trwa wycinka kilku drzew w pasie zie-
leni między ulicami Władysława Rey-
monta a Bańgowską. W zamian mają 
się pojawić w tym rejonie osiedla nowe 
nasadzenia. Dozorcy sprzątają trawni-
ki, w tym również odświeżają osiedlo-
we klomby.

Zakończył się remont kanalizacji 
w budynku przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 49. W dalszym ciągu pro-
wadzone są roboty związane z wy-
mianą poziomów zimnej i ciepłej wo-
dy oraz cyrkulacji przy ulicy Władysła-
wa Reymonta 42-48. Taki poziom wy-

mieniony został już przy M. Skłodow-
skiej-Curie 27.

Osiedle „Węzłowiec”
W lutym dokończono renowację ele-

wacji budynku przy ulicy Władysława 
Jagiełly 3. To pierwszy z zaplanowa-
nych budynków osiedla „Węzłowiec”, 
jaki zgodnie z trzyletnim planem zo-
stał wykonany w ten sposób. Zniknęły 
z elewacji zarówno pęknięcia warstwy 
izolacyjnej, jak i widoczne fragmenta-
mi ciemnozielone wykwity.

Jednym z istotnych elementów bez-
piecznego zamieszkania są przepro-
wadzane regularnie kontrole m.in. obej-
mujące szczelność instalacji gazowych, 
tak w mieszkaniach, jak i w piwnicach 
budynków. Niedawne przeglądy gazo-
we wykazały konieczność pilnego usu-
nięcia nieszczelności na zaworach pod-
pionowych instalacji gazowej przy kilku-
nastu adresach, m.in.: Wł. Jagiełły 3A, 
C, 13A, B, 25A, D, 27A, 29B, 31C, D, 
37 A, C, D. Roboty są już w zdecydo-
wanej większości zakończone.

Mieszkańcy kolejnej klatki schodo-
wej zasobów SSM zdecydowali się po-
wiedzieć „dość” zsypowi w klatce, skła-
dając w administracji pisemny wniosek 
o jego likwidację. Tym razem chodzi 
o Grunwaldzką 6B. ADM zleciła więc 

Roboty większe i mniejsze
Każda z administracji SSM systematycznie realizuje kolejne punkty swo-

ich planów remontowych, rozpisanych na ten rok. Większość robót pro-
wadzonych jest jeszcze wewnątrz klatek schodowych, chociaż już w lutym 
zaczęto lub wznowiono kilka dużych i ważnych zadań wokół budynków.

os. „Chemik”. Trwa wymiana kanalizacji w posadzce 
piwnicy – W. Wróblewskiego 47

os. „Centrum”. Za zamkniętymi drzwiami wiele się nie 
zobaczy, ale wymiana windy postępuje – Powstańców 54B

ciąg dalszy na str. 14
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ciąg dalszy ze str. 13
Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

zespawanie szuflad zsypowych na pół-
piętrach oraz wylotu z kanału zsypowe-
go do komory zsypowej. Zsypów w za-

sobach Spółdzielni z roku na rok uby-
wa. Wciąż jednak są klatki schodowe, 
gdzie większość mieszkańców nie da 
go sobie zabrać, a mniejszość, chcąca 
wreszcie odetchnąć od nierzadko wy-
czuwalnego brzydkiego zapachu śmie-
ci w klatce, musi tę wolę akceptować.

Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych administracja zleciła 

doszczelnienie fragmentów połaci da-
chowej i kominów budynku przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego 26C i 28A.

W lutym zlecono także wymianę po-
ziomu zimnej wody w piwnicy budyn-
ku przy Grunwaldzkiej 4B. Tym sa-
mym wszystkie instalacje wodne tego 
budynku są już z tworzywa sztuczne-
go, czym domknięto tutaj temat robót 
instalacyjnych.

Osiedle „Centrum”
Z tygodnia na tydzień widać postępy 

prac dociepleniowych budynku przy uli-
cy Hutniczej 3-5. Już teraz można zoba-
czyć, że znacznie poprawia to estetykę 
tej części miasta, choć są jeszcze ele-
menty otoczenia wymagające remontu. 

Przylegający dotychczas do ścia-
ny szczytowej budynku Kolejowa 1A 
kiosk został usunięty, a tym samym 
pojawiła się potrzeba odświeżenia far-
bą tego odbiegającego od reszty bu-
dynku fragmentu elewacji od strony 
ulicy Mysłowickiej.

W innej części osiedla „Centrum” 
prace prowadzone są wewnątrz klatek 
schodowych. Chodzi przede wszyst-
kim o dwa adresy – Powstańców 54B 
i Śląska 46B, gdzie wyłączone są 
okresowo windy, a to tylko dlatego, że 
po wielu latach użytkowania następu-

je ich (za zamkniętymi drzwiami win-
dowymi) kompleksowa wymiana. Bliżej 
końca są prace przy pierwszym z wy-
mienionych adresów.

Praca osiedlowych konserwatorów 
skupia się głównie na realizacji bieżą-
cych drobnych zgłoszeń o usterkach ze 
strony mieszkańców, jak i na większych 
pracach, m.in. instalacyjnych, czyli wy-
mianie kolejnych pionów lub poziomów 
wodnych. Ostatnio takie prace realizo-
wano przy: Śląskiej 46A, Ryszarda 
Gansińca 8 i Powstańców 46A.

Na pierwszą część roku przewidzia-
ne są w planach administracji remon-
ty balkonów dwóch budynków – Ko-
muny Paryskiej 13 i Jana Pawła II 
22. Prace wkrótce mają się rozpocząć.

Osiedle „Młodych”
Administracja już w I kwartale roku 

zleciła duże i ważne roboty, jakie te-
raz, po kilku tygodniach, można oznaj-
mić, iż są zakończone. Chodzi o wy-
konane kompleksowo roboty malar-
skie przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 2 i 4 oraz wymianę dźwigu 
osobowego przy Niepodległości 24 
– choć ten jeszcze nie wozi mieszkań-
ców, bo czeka na obowiązkowy prze-
gląd UDT i odbiór techniczny. Oba za-
dania na pewno poprawią komfort za-
mieszkania. 

A to jeszcze nie koniec robót na ten 
kwartał. Ekipa robotników weszła rów-
nież do klatki przy Alei Młodych 9, by 
i tutaj przeprowadzić kompleksowy re-
mont. Na razie trwa wymiana okien.

Z innych wykonanych w ostatnich ty-
godniach prac warto wspomnieć o za-
montowaniu na parterach budynku przy 
Jana Stęślickiego 5-6 awaryjnych wy-
łączników prądu w budynku na wypa-
dek pożaru (Jana Stęślickiego 3-4 
będzie wkrótce), „załataniu” niewiel-

kich dziur w ścianie szczytowej budyn-
ku przy Alej Młodych 10 czy o przycię-
ciu gałęzi drzew według potrzeb.

Osiedle „Chemik”
Praktycznie na ukończeniu są ro-

boty, polegające na zamontowaniu 
dwóch tzw. „mokrych pionów” w wie-
żowcu przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 71. Wypełnione zostanie tym 
samym zalecenie straży pożarnej do-
tyczące poprawy bezpieczeństwa po-
żarowego tego budynku. 

Kolejnym etapem robót poprzedzają-
cych właściwy remont klatek schodo-
wych budynku przy ulicy Niepodległo-

ści 58, jest montaż nowych kaset do-
mofonowych.

Trwa systematyczna przycinka osie-
dlowych drzew na pisemne postulaty 
mieszkańców. Lokatorzy wskazują ta-
ką potrzebę najczęściej gdy, ich zda-
niem, gałęzie drzew zagrażają bezpie-
czeństwu poruszania się podczas sil-
nych wiatrów, bądź rozrosły się mocno 
i zacieniają mieszkanie.

W piwnicy budynku przy ulicy Walere-
go Wróblewskiego 47 pojawiła się ko-
nieczność wymiany poziomu kanaliza-
cji, co wiąże się ze skuwaniem betonu, 
a tym samym chwilowymi utrudnieniami 
w korzystaniu z komórek piwnicznych.

Najbardziej jednak rzucające się 
w oczy mieszkańcom roboty, dotyczą 
systematycznej wymiany gazociągu ni-
skiego ciśnienia. W kilku miejscach wi-
dać przekopy, co oznacza, że w tym re-
jonie biegnie w ziemi rura gazociągu. Ta-
kie prace widać jeszcze w pobliżu wie-
żowców ulicy Walerego Wróblewskie-
go 69-71. Wkrótce, po rekultywacji te-
goż terenu, ma ruszyć kolejny etap robót 
– od wieżowca W. Wróblewskiego 73, 
w dół, wzdłuż budynku pawilonów usłu-
gowo-handlowych przy W. Wróblew-
skiego 67, w kierunku mniej więcej osie-
dlowego boiska wielofunkcyjnego. rg

os. „Węzłowiec”. Na pisemny wniosek mieszkańców budynku 
przy Grunwaldzkiej 6B zlikwidowano zsyp na śmieci

os. „Michałkowice”. W drugiej połowie lutego przy 
Przyjaźni 24-24A-24B profilowano fragment chodnika

Roboty większe i mniejsze
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IMPLANTY, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości

JEDNOWIZYTOWE LECZENIE KANAŁOWE Z MIKROSKOPEM
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, PROTETYKA- PEŁNY ZAKRES

KARDIOLOGIA, echo serca, holtery, NEUROLOGIA, 
Leczenie chorób naczyń, USG - Doppler Dupplex REUMATOLOGIA

STOMATOLOGIA - LECZENIE I PROTEZY ZĘBOWE

ul. E. Orzeszkowej 20, Siemianowice Śl. Michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97
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O s z c z ę d z a j ą c  c i e p ł o  p a m i ę t a j  
o  p r a w i d ł o w e j  w e n t y l a c j i ! ! !

„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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1
Kredyt Gotówkowy

1  Propozycja kredytu gotówkowego z oprocentowaniem 3,99% z oferty Mistrzowski Kredyt Gotówkowy zajęła 1. miejsce w rankingu kredytów gotówkowych portalu Bankier.pl z dnia 14.01.2019 r., dostępnym na stronie https://www.
santanderconsumer.pl/kredyty-gotowkowe/mistrzowski-kredyt-gotowkowy,5.html.

2  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 02.01.2019 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie 
konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 3,99%, całkowity koszt kredytu: 3 032,85 zł obejmuje: prowizję: 1 630,91 zł, odsetki: 1 390,95 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 10,99 zł. Rzeczywista 
Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,75%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 18 032,85 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 380,67 zł, 
wysokość ostatniej 48 raty 380,88 zł. Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł, z maks. okresem kredytowania 60 miesięcy i dostępna jest dla Nowych Klientów Banku 
rozumianych, jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-mies. historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na dzień 
zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer 
Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.

kredyt gotówkowy

Siemianowice  
Śląskie
ul. Śląska 2
czynne pon.–pt. 9.00–17.00

RRSO

9,75%3,99%2

oprocentowanie

s-533/2-19

s-539/01-19



16 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2019

os. „Młodych”. Uporządkowanie instalacji 
teletechnicznych to element remontu klatki  

– Al. Młodych 9

os. „Bańgów”. Korzystając z dobrej pogody - pierwsze 
pozimowe odświeżenie klombów

os. „Młodych”. Przycinka gałęzi przed wiosną

os. „Bańgów”. Zgodnie z uzyskaną zgodą trwa 
wycinka kilku wysokich drzew 
 – Wł. Reymonta/Bańgowska

os. „Centrum”. Niebawem mają się rozpocząć remonty 
balkonów – Komuny Paryskiej 13

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

 os. „Centrum”. Jest różnica przed i po dociepleniu – Hutnicza 3-5

Czytaj 
str. 13Roboty większe i mniejsze

os. „Chemik”. Nowy gazociąg w ziemi oznacza 
większe bezpieczeństwo „u góry” 
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Wcześniej we wszystkich administracjach losowano 
finalistów z danego osiedla

Wielki Konkurs 2018 – wszystko jasne

Czytaj 
str. 19
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51; 
ul. Boh. Westerplatte 31

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL
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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

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM
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Wielki Konkurs 2018 – wszystko jasne
Według informacji Działu Czynszów, blisko 9300 gospodarstw domowych na ponad 12 tysięcy ogółem, jakie 

stanowią zasoby Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej miało na koniec roku czyste konto, jeśli chodzi 
o opłaty za użytkowanie mieszkania. Z tej pokaźnej grupy rozlosowano siedmiu szczęśliwców, którzy pod koniec 
lutego br. mieli okazję spotkać się na okolicznościowym spotkaniu w siedzibie Spółdzielni.

„Wielki Konkurs” ma sens,
będzie kontynuowany

Ideą „Wielkiego Konkursu”, co war-
te podkreślenia, jest nie tylko nagra-
dzanie osób sumiennie wywiązujących 
się ze swoich podstawowych obowiąz-

ków wobec SSM, ale przede wszystkim 
zmobilizowanie lokatorów do płacenia 
czynszu bez żadnych opóźnień. Zazwy-
czaj część mieszkańców pod koniec ro-
ku ma niewielkie zadłużenie i macha na 
to ręką. A to wyklucza ich z konkursu. 
„Wielkim Konkursem” Spółdzielnia już 
od ponad ćwierć wieku motywuje w ten 
sposób wszystkich do tego, aby wejść 
w nowy rok z czystym kontem…

W siedzibie SSM z finalistami „Wiel-
kiego Konkursu” – przybyło ich sze-
ścioro spośród siedmiu wyłonionych - 
spotkali się Wiesław Jaźwiec – prze-
wodniczący Rady Nadzorczej oraz 
członkowie Zarządu SSM: Jolanta So-
bek – prezes, Krystyna Śliwiok – za-
stępca prezesa ds. finansowo-księgo-
wych i Marian Odczyk – zastępca pre-
zesa ds. technicznych. Druga grupa – 
czternaście gospodarstw domowych, 
również w drodze losowania, została 
zwolniona z opłaty czynszowej w po-
zycji eksploatacja na trzy miesiące, 
o czym powiadomiono (pewnie zasko-
czonych) mieszkańców drogą listowną.

Na wstępie Prezes Zarządu SSM, 
dla której był to pierwszy finał „Wielkie-
go Konkursu” w nowej roli poinformo-
wała o woli kontynuacji w kolejnych la-
tach idei w takiej formie, jak dotychczas 
było to przez ponad 25 lat. Podkreśliła 

dalej, jak ważną sprawą jest systema-
tyczne płacenie czynszu. - Dzięki Pań-
stwu tu zgromadzonym, jak i tysiącom 
członków Spółdzielni dobrze wywiązu-
jących się z obowiązku płacenia czyn-
szu, mamy środki finansowe takie, któ-
re wystarczają nam na bieżącą działal-
ność i gospodarowanie w ramach Spół-
dzielni – mówiła prezes. Krystyna Śli-
wiok dodała – spoglądając po sali – że 
cieszy ją, iż nie tylko starsi mieszkańcy 
wywiązują się sumiennie z tego obo-
wiązku, ale i młodzi ludzie również. 

Wiesław Jaźwiec podkreślił z kolei, 
że z organizowanych przez Spółdziel-
nię konkursów, ten jest najważniejszy, 
bo dotyczy finansów. Pogratulował też 
laureatom „Wielkiego Konkursu”, któ-
rych rozlosowano odrębnie, w każdej 
z siedmiu administracji SSM.

Po nagrody
Zawsze jest to sympatyczna chwi-

la, kiedy wylosowani spośród tysiący 
mieszkańców szczęśliwcy wybierają 
nagrody rzeczowe dla siebie. Żeby było 
sprawiedliwie wpierw odbywa się jed-
nak (znowu) losowanie karteczki z nu-
merem, który jednocześnie wskazuje 
kolejność: kto wylosuje „jedynkę” wy-
biera nagrodę jako pierwszy. „Dwójkę” 
– jako drugi i tak dalej. Wszyscy mają 
takie same szanse. O zasadach loso-
wania informował Marian Odczyk, zaś 
organizacyjnie ogarnęła to Wioletta Ko-
nopacka z Działu GZM. Samo losowa-
nie przebiegło ekspresowo, ale decy-
zja, co przyda się w domu najbardziej, 
nie należała do najłatwiejszych…

Pochwały i mankamenty
Zwykle podczas takich spotkań jest 

czas, by porozmawiać o tym, jak się 
w zasobach SSM mieszka, co jest „na 
plus”, a czego być może brakuje lub 
z czym jest problem. Wśród opinii były 
takie, że mieszka się dobrze, spokojnie. 
Pochwalono między innymi skwer wy-
poczynkowy z kaskadą wodną w osie-
dlu „Tuwima” i drewniane altanki z miej-
scem do grillowania na terenach miej-
skich w „Bańgowie” przy ulicy M. Skło-
dowskiej-Curie. Do problemów zaliczo-
no nieprzestrzeganie Regulaminu Po-
rządku Domowego odnośnie obowiąz-
ku sprzątania klatki schodowej. Po raz 
kolejny zastanawiano się jakby to było, 
gdyby wprowadzić z powrotem dodat-
kową opłatę czynszową w tej kwestii. 

Obecni na spotkaniu członkowie Zarzą-
du SSM przypomnieli, że w latach 90. 

decyzją Walnego Zgromadzenia znie-
siono tę pozycję w czynszu na wniosek 
mieszkańców. Dziś są mieszkańcy, któ-
rzy sami sobie sprzątają, nie widząc tym 
samym potrzeby podwyższania staw-
ki opłaty czynszowej za sprzątanie. In-
ni „zrzucają się” i zlecają tę pracę fir-
mie sprzątającej. Niestety, część z loka-
torów z tego obowiązku sprzątania klat-
ki nic sobie nie robi i z tym jest problem. 

Drugie zagadnienie, na które wska-
zano to niesprzątanie właścicieli po 
swoich czworonogach. Skala proble-
mu uwidacznia się zwłaszcza teraz, 
po okresach zalegania śniegu na traw-
nikach. Wszystko, co zaznaczano, za-
leży od kultury osobistej.

Po dyskusji przyszedł czas na tra-
dycyjne wspólne zdjęcie wyróżnio-
nych - Laureatów Wielkiego Konkur-
su 2018. Poza nagrodami rzeczowymi, 
inna - wyłoniona w drodze losowania 
- grupa mieszkańców Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej została 
zwolniona z opłaty czynszowej w po-
zycji „eksploatacja” w trzech kolejnych 
miesiącach.  Rafał Grzywocz

Foto - patrz strona 17

Laureaci Wielkiego Konkursu 
2018 Kolejność według 

wylosowanych numerów 
i wybranej nagrody:
Osiedle „Węzłowiec”

Anna Grzegorczyk - parowar
Osiedle „Bańgów”

Katarzyna Wojtyczka - telewizor
Osiedle „Michałkowice”

Helena Kwiczała - garnki
Osiedle „Chemik”

Teresa Ulbrich - telefon
Osiedle „Tuwima”

Sabina Miland - tablet
Osiedle „Młodych

Daniel Inglot - wieża Hi-Fi
Osiedle „Centrum”

Henryk Tomala - ekspres do kawy

Laureaci Wielkiego  
Konkursu 2018

Wylosowani w osiedlach
- trzymiesięczne zwolnienie 

z kosztów eksploatacji w opłacie 
czynszowej:

Osiedle „Bańgów”
- Wiesława, Feliks Wąsińscy

- Krystyna Hołowczak
Osiedle „Chemik”

- Henryk Wielgomas
- Tomasz Gregor
Osiedle Centrum”

- Elżbieta Lyszczyna
- Radosław Matyjasik

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Marcin Zagrodzki
- Norbert Ociepka

Osiedle „Michałkowice”
- Zygmunt Łukowski

- Henryk Książka
Osiedle „Młodych”
- Barbara Brenner
- Aleksandra Guzik
Osiedle Węzłowiec”

- Krystyna Cichecka
- Józef Miarka 
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Ile może
 trwać?

Witam
Chciałbym się dowiedzieć czy są ja-

kieś regulacje prawne ile nowy lokator 
może robić remont i hałasować?

Pytam dlatego bo mam nowego są-
siada, który robi już ponad 2 tygo-
dnie remont używając czasem nawet 2 
wiertarek naraz od godziny około 8.30 
do około 18 i tak praktycznie codzien-
nie za wyjątkiem niedziel!

Nie muszę pisać, że od tego czasu 
życie we własnym domu stało się nie 
do wytrzymania!

A. R.
Imię i nazwisko wyłącznie do wiado-

mości redakcji „Moja Spółdzielnia”
Zarząd SSM: Żadne regulami-

ny oraz przepisy prawa nie okre-
ślają czasu trwania, wykonywania 
remontu w mieszkaniu a jedynie 
precyzują godziny, w jakich moż-
na prowadzić szczególnie uciążli-
we i hałaśliwe roboty z wyłączeniem 
rzecz jasna prac w niedziele i dni 
świąteczne. Mamy świadomość, że 
remonty takie są dokuczliwe, ale 
trzeba to przeżyć.

Uzupełnić drzewostan
Witam

W ub. roku wiosną wysłałam Pań-
stwu zdjęcie z informacją o uschnięciu 
po zimie jednego z drzewek zasadzo-

nych wokół obudowanego śmietnika 
przy placu Skrzeka i Wójcika – obok 
kapliczki. Ponieważ w jesieni drzewka 
nie uzupełniono, mam nadzieję, że zo-
stanie to zrobione najbliższą wiosną.

Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Irena Skwara

Zarząd SSM: Administracja osie-
dla „Młodych” w okresie wiosen-
nym dokona uzupełnienia braku-
jącego drzewostanu wokół wiaty 
śmietnikowej.

Żywopłot wzdłuż 
Wróblewskiego 69

Dzień dobry
Prosiłbym o przycięcie żywopło-

tu o część nachodzącą na przestrzeń 
nad chodnikiem. Obecnie przy dosyć 

wąskim chodniku mijanie się osób jest 
utrudnione i można, przy odrobinie pe-
cha, uszkodzić sobie kurtkę.

Wojtek D.
Nazwisko do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Na przestrzeni mar-
ca administracja osiedla „Chemik” 
dokona przycinki żywopłotu wzdłuż 
chodnika, co pozwoli na swobod-
ną komunikację i winno zlikwidować 
opisaną przez Pana niedogodność.

Stopka na prośbę
Witam

Chciałem zapytać czy jest możliwość 
demontażu „stopki” z drzwi wejścio-
wych do budynku? Os. „CENTRUM” 
ul. Kolejowa 3. Bo za pomocą tej „stop-
ki” drzwi są notorycznie otwarte nawet 
w sezonie zimowym. W takim razie, po 
co są domofony?

Pozdrawiam
Mieszkaniec

Dane do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: „Stopka” na 

drzwiach wejściowych do klatki 
schodowej została zamontowana na 
wyłączną prośbę mieszkańców, tak 

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

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

ssm@poczta.fm

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwaga-

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

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

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 
respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej liczby 
osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które w są-
siedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. Istotą 

tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie Pań-
stwo rzeczowych odpowiedzi 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 stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i ich przetwarzanie oraz przekazanie odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni 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. Wyma-
gania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidło-
wo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być 
wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Większość foto-
grafujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość lub świado-
mie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej 
miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fotografia, by 
była dobrej jakości w druku, często miałaby wymiar znacz-
ka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na względzie lub nie 
liczyć na publikację.

Słowo 
zabija

ciąg dalszy na str. 23
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os. „Tuwima”. Wymiany okienek piwnicznych ciąg 
dalszy – ul. W. Korfantego 17 B i C

os. „Tuwima”. Przy ul. Okrężnej 3-5 oraz ul. W. 
Korfantego 17B wycięto spróchniałe, obumarłe 

i posiadające zaburzoną statykę drzewa

os. „Chemik”. „Mokry pion” ma usprawnić ewentualną 
akcję ratowniczo-gaśniczą straży pożarnej 

 – W. Wróblewskiego 71

os. „Chemik”. Kolejny etap wymiany gazociągu będzie 
prowadzony wzdłuż pawilonów  

– W. Wróblewskiego 67

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

os. „Michałkowice”. Wznowiono wykonanie drogi pożarowej i parkingu – Przyjaźni 18-22

os. „Węzłowiec”. Przy W. Wróblewskiego 28A i 26C 
remontowano dachy

os. „Węzłowiec”. Sprzyjająca pogoda umożliwiła 
dokończenie odnowienia docieplenia elewacji 

frontowej budynku Wł. Jagiełły 3C

Czytaj 
str. 13Roboty większe i mniejsze
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Turniej świąteczny – wyczekiwany
Swój turniej w tym sezonie jesien-

no-zimowym miała już grupa młodsza 

(7-9 lat). Za kilka tygodni, 12 kwietnia 
br. (piątek) V Wielkanocny Turniej Pił-
ki Nożnej w Kompleksie Sportowym 

„Michał” dedykowany będzie dla star-
szych grup (10-12 lat). Marcowe za-
jęcia zapewne będą opierały się na 
przygotowaniach do niego. Każdy bę-
dzie chciał zaprezentować się jak naj-
lepiej, zwłaszcza że na trybunach za-
siądą ich najbliżsi. 

Ten turniej, podobnie jak grudniowy, 
zorganizowany zostanie przy współ-
pracy Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Urzędu Miasta i MO-
SIR-u.

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

Terminarz zajęć w salach gimnastycznych
-„Węzłowiec”, Zespół Szkół Sportowych - poniedziałki

- 19.00-19.45 dzieci 7-9 lat, 
- 19.45-20.30 dzieci 10-12 lat.

- „Bańgów”, Szkoła Podstawowa nr 16 – środy
- 16.30-17.30 dzieci 7-9 lat, 

- 17.30-18.30 dzieci 10-12 lat.
- „Chemik”/„Tuwima” Szkoła Podstawowa nr 1 – czwartki

- 16.00-17.00 dzieci 7-9 lat, 
- 17.00-18.00 dzieci 10-12 lat.

- „Michałkowice”, Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych – czwartki
- 17.00-18.00 dzieci 7-9 lat, 

- 18.00-19.00 dzieci 10-12 lat.
Zajęcia dodatkowe w tym okresie się nie odbywają.

Przez treningi do turnieju
Przychodząc systematycznie na piłkarskie treningi dzieci udowadnia-

ją, że zimowe „oklapnięcie” im nie grozi. Na zajęciach w salach gimna-
stycznych czterech siemianowickich szkół wciąż jest nierzadko „frekwen-
cyjne obłożenie”. 

W marcu, przed międzyosiedlowym turniejem świątecznym starsze grupy będą pracowały nad tym,  
by wypaść na nim jak najlepiej (foto: :archwum)
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by ułatwić wchodzenie do budynku 
osobom z wózkami dziecięcymi i in-
walidzkimi. Apelujemy do korzysta-
jących z tego udogodnienia o nie-

zwłoczne jej odblokowanie po wej-
ściu/wyjściu by umożliwić zamyka-
nie drzwi.

Zalewa
Szanowna Redakcjo!

Piszę związku z przeciekiem da-
chu, który zgłaszam spółdzielni regu-
larnie od 4 lat. Spółdzielnia przysyła 
pra-cowników, którzy czasem nawet 
proszą mnie o latarkę czy narzędzia, 
a zaciek jak był, tak jest, a w tym roku 
się powiększył.

W zeszłym roku odmalowałem 
przedpokój, w którym była niewielka 
mokra plama, teraz plama ta rozrosła 
się na prawie dwa metry. Na korytarzu 
po ścianie leją się strumienie. 

Proszę o jakieś działania, gdyż nie 
mam już cierpliwości.

Z poważaniem,
Zbigniew,

Nazwisko i adres  
do wiadomości redakcji.

Od redakcji: Zastrzeżenie przez 
Pana danych spowodowało, że nie 
mogliśmy wprost przekazać Pana 
problemu. Jak się jednak dowiedzie-
liśmy w związku z interwencjami in-
nych mieszkańców w lutym firma 
dekarska wykonała roboty na dachu 
związane z przeciekami. Do końca 

marca natomiast administracja usu-
nie zaciek na klatce schodowej po-
przez przemalowanie. W sprawie za-
lania przedpokoju prosimy o zgło-
szenie tego faktu do swojego ubez-
pieczyciela.

Prosimy w tym miejscu o nieza-
strzeganie swych danych w takich 
przypadkach i wyrażenie pisem-
nej zgody na ich podanie oraz prze-
twarzanie co umożliwi przekazanie 
sprawy odpowiednim komórkom or-
ganizacyjnym Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej. Jeżeli te wa-
runki nie będą spełnione nasza po-
moc jest niemożliwa.

Śmieci – bałagan
Witam jestem lokatorem bloku przy 

ul. Gansińca osiedle centrum. Pod na-
szymi oknami jest opuszczony bar. 
Właściciel nie kwapi się do tego by 
uporządkować teren, który wygląda 
obskurnie. Jest to środek osiedla i nie 
prezentuje się to za dobrze, w dodat-
ku zbierają się szczury. Proszę o infor-
mację czy da się coś z tym zrobić by 
właściciel jakoś uporządkował teren. 
Chciałabym popatrzeć z okna na czy-
stość a nie na śmietnik.

Mieszkanka
Imię i nazwisko  

do wiadomości spółdzielni.
Zarząd SSM: Zwrócimy się do wła-

ściciela nieczynnego baru o upo-
rządkowaniu terenu, który zajmuje. 
Teren wokół pojemników do segre-
gacji odpadów komunalnych upo-
rządkuje administracja os. „Cen-
trum”.

Co z pionem balkonów?
Chciałem zorientować się, co z obie-

canym jeszcze przez poprzednią kie-
rowniczkę administracji remontem bal-

konów przy ulicy Skrzeka i Wójcika 7? 
Obiecywano w zeszłym roku, że zro-
biony zostanie jeden pion balkonów – 

nie zrobiono go. Teraz czytam nowy 
plan remontów na 2019 i znów nie zo-
stał on ujęty. Czyżby nowa kierownicz-
ka nie miała siły przebicia?

Mieszkaniec Skrzeka i Wójcika 7

Zarząd SSM: Kierownik admini-
stracji osiedla „Młodych” jest kie-
rownikiem od początku tego roku 
i w pełni podtrzymuje ustalenia pod-
jęte przez swojego poprzednika. 
Prace dotyczące remontów balko-
nów będą zakończone w IIl kwartale 
br. Za zaistniały poślizg przeprasza-
my mieszkańców.

Co z domofonem?
Szanowni Państwo

W marcu 2018 wysłałam maila 
w imieniu mieszkańców klatki nr 59a 
z zapytaniem o możliwość wymiany 
domofonu na taki, który umożliwia 
otwieranie drzwi wejściowych do bu-
dynku bez używania kluczy. Z odpo-
wiedzi udzielonej na łamach gazetki 
„Moja Spółdzielnia” nr 297/2018 wyni-
ka, że modernizacja domofonu miała 
nastąpić na przestrzeni roku 2018. Do 
dnia dzisiejszego nic się w tej kwestii 
nie dzieje. Proszę o podanie przybliżo-
nego terminu realizacji.

Z góry dziękuję.
Pozdrawiam

Beata Zamorska
Zarząd SSM: Po zakończeniu mo-

dernizacji domofonu przy ul. Nie-
podległości 58 zostanie wykona-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 24
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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

ne unowocześnienie w Pani budyn-
ku. Prace te winy być zamknięte do 
końca kwietnia br. Przesunięcie re-
alizacyjne w klatce 59b zostało spo-
wodowane koniecznością wykona-
nia innych robót. Za zwłokę prze-
praszamy.

Naprawić elewację
Dzień dobry.

Zbliża się okres lęgowy a miesz-
kańcy Alei Młodych 10 trzeci rok pro-
szą administrację osiedla o popraw-
ne zgodne ze sztuką budowlaną na-
prawienie elewacji na ostatnim pię-
trze klatki i uniemożliwienie kolejnego 

gniazdowania w niej gołębi. W 2016 
lub 2017 r. wykonane przez gołębie 
dziury w ociepleniu budynku zostały 
zaślepione pianką bez zabezpieczenia 
jej zaprawą klejową i siatką. W efekcie 
gołębie przez kolejne sezony urządza-
ły w nich sobie gniazda. Wiąże się to 
z systematycznym zanieczyszczaniem 
naszych parapetów, balkonów i powie-
trza okruchami pianki, piórami, odcho-

dami a może i bakteriami i grzybami. 
Drugi rok z rzędu administracja zbywa 
nas załatwieniem sprawy po okresie 

lęgowym. Obawiamy się, że przed ko-
lejnym w br. znowu nie zdąży. Prosimy 
o pomoc w pozbyciu się tego uciążli-
wego dla nas problemu.

Z poważaniem Kazimierz Krzemień 
- Aleja Młodych 10.

Zarząd SSM: Administracja osie-
dla Młodych zleciła naprawę elewa-

cji firmie alpinistycznej w miesiącu 
lutym i prace te zostały wykonane.

O problemach w ADM?
Dzień dobry, czytałem że zamykacie 

Państwo już serię artykułów o proble-
mach, jakie występują w administra-
cjach, kiedy to najciekawsza obok li-
stów do Redakcji i najpotrzebniejsza 
dla mieszkańców rubryka. Moim zda-

niem trzeba to kontynuować, bo jest 
to jasno i klarownie wyjaśniane i fajnie 
się czyta. A spraw, jakie można by opi-
sać jeszcze jest hoho. Można by pójść 
dalej i zapisać, co jeszcze administra-
cje mogą nam zaoferować takiego, jak 
darmowy worek jeśli prowadzę ogró-
dek przy domu albo pomoc przy za-
łatwieniu awarii AZART. Jeszcze jed-
na taka uwaga, gdybyście się Pań-
stwo zdecydowali prowadzić to dalej, 
żeby ten artykuł zawsze był w środku 
gazety tam gdzie spinacze, żeby moż-
na było artykuł wyciągnąć i schować 
na przyszłość za pamięci, a resztę ga-
zety wyciepnąć. 

Pozdrawiam Sobczyk
Od redakcji: Dziękujemy za miłe 

słowa o serii artykułów problemo-
wych, ukazujących się w ostatnich 
wydaniach „MS”. Zbiór tych oko-
ło dwudziestu problemów ujętych 
w całość, to sprawy najczęściej po-
ruszane przez mieszkańców w osie-
dlowej administracji. Taki był też za-
mysł tego cyklu, by zbiorczo je ująć 
i szerzej wyjaśnić. 

Inne problemy, jakich z pewnością 
nie braknie (nie brakuje) do opisania, 
będziemy tak jak dotychczas przed-
stawiać na łamach w formie poje-
dynczych publikacji i systematycz-
nie w razie potrzeb je zamieszczać 
w kolejnych miesiącach. Tematy-
ka w nich nie będzie zawężona jedy-
nie do administracji. Pana sugestia 
o zamieszczaniu takich materiałów 
w środku gazety na tzw. rozkładów-
ce jest praktycznie nie do spełnienia 
ze względu na odmienność układu 
tekstów w każdym wydaniu, czyli ze 
względu na dynamicznie zmieniające 
się potrzeby redakcyjne.

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. 23
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MIESZKANIOWE

DO WYNAJĘCIA 2 pok., mieszkanie 
o pow. 37 m2, Siemianowice Śl. - Al. 
Sportowców,  tel. 501 278 477

KUPIĘ kawalerkę lub 2-pokojowe 
mieszkanie na Bytkowie. Prywatnie, 
bez pośredników, za gotówkę,  
 tel. 791 301 302

KUPIĘ mieszkanie 2-3 pokoje, osoba 
prywatna, Bytków, za gotówkę, może 
być zadłużone, do remontu,  
 tel. 888 989 989

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 602 172 527

KUPIĘ 3-pokojowe mieszkanie bez 
pośredników na osiedlu „Chemik” do 
3-go piętra,  tel. 730 288 752

KUPIĘ za gotówkę mieszkanie do re-
montu na „Bańgowie”,  tel. 505 408 696

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

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

ZAMIENIĘ 3-pokoje na 2 lub sprze-
dam,  tel. 576 631 584

ZAMIENIĘ mieszkanie 37 m2, I piętro, 
po generalnym remoncie w kamieni-
cy na mieszkanie w bloku 3-pokojowe. 
Może być zadłużone,  tel. 888 908 017

ZAMIENIĘ mieszkanie 30 m2 na osie-
dlu „Chemik” na większe w Michałko-
wicach,  tel. 519 804 806

ZAMIENIĘ mieszkanie 36 m2 w Cen-
trum na parterze na podobny metraż 
na wyższym piętrze,  tel. 512 003 253

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

RÓŻNE

KUPIĘ antyki, starocie, tel. 502 670 037

KUPIĘ skrzypce i akordeon,  
 tel. 518 228 772

KUPIĘ ogródek na działkach „Jed-
ność”, „Barbórka”,  tel. 516 262 478

SAMOCHODOWE

GARAŻ kupię,  tel. 695 233 393

KUPIĘ garaż Grunwaldzka - Łokietka, 
lub zamienię z Wróblewskiego,  
 tel. 505 053 309

KUPIĘ garaż na Bytkowie, 
  tel. 881 652 241

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

tel. 606 596 765 

FIRMA Rem-kom, kompleksowe 
remonty domów i mieszkań. 
Instalacje elektryczne, wod-kan, c.o., 
gładzie, kafelkowanie, zabudowy,  
 tel. 799 971 984

USŁUGI hydrauliczne, instalacje 
elektryczne, instalacje gazowe, 
kafelkowanie, tynki dekoracyjne, 
podłączenia kuchenek gazowych, 
indukcyjnych, pieców gazowych, 
kominki,  tel. 690 941 616

A.A.AUTOKARY, 49 do 58 miejsc, 
wycieczki krajowe i międzynarodowe, 
wesela, kina, teatry,  
www.autobusyslaskie.pl,  

tel. 512 385 600

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

tel. 533 336 454 

A.A. KOMPLEKSOWE remonty ła-
zienek i mieszkań, kosztorysy, pro-
jekty, prace dofinansowywane 
z PFRON-u, faktury, doradztwo, 20 
lat praktyki, tel. 506 601 278 

ELEKTRYK - usługi, wymiana tablic 
licznikowych i bezpiecznikowych, usu-
wanie awarii elektrycznych, instalacje 
elektryczne, wymiana - modernizacja, 

tel. 662 653 111
OKNA - regulacja, naprawa, 
wymiana uszczelek, tel. 602 314 720

MEBLE na wymiar, szafy, kuchnie, 
komody, lady itp.,     tel. 510 724 303 

USŁUGI remontowe - kafelkowanie, 
  tel. 517 356 893 

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

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

SOLARIUM, kosmetyka, fryzjer, 
nowo otwarte, Michałkowice, 
Stawowa 14C,  tel. 501 540 185 

SZKOLENIE psów, psie przedszkole, 
porady wychowawcze, 

tel. 603 882 906 
FIRMA remontowo-budowlana 
Rem-Bud i Dekor świadczy usługi: 
kafelkowanie, zabudowy g/k, sufity 
podwieszane, gładzie, malowanie, 
instalacje wod-kan, elektryczne, 
gazowe, szafy pod zabudowę,

 tel. 510 896 202, 506 470 309 

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 

„MALWA”, Siemianowice Śl., ul. 
E. Plater, dobra zabawa w dobrej 
cenie,   tel. 693 176 123

MALOWANIE, tapetowanie, drobne 
remonty,  tel. 608 383 894

MALOWANIE, tapetowanie, panele, 
gładzie,  tel. 609 255 283

KOMPLEKSOWE przeprowadzki, 
utylizacja, 

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

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

A.A.KOMPLEKSOWE remonty,
tel. 693 518 984

ANGIELSKI korepetycje, lekcje, 
tłumaczenia,  tel. 32 228-72-64

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy, 

tel. 668 222 496

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

CHEMIA, matematyka, 
tel. 609 313 634

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, ta-
picerki karcherem, skuteczne odplamianie, 
Siemianowice Śląskie,  tel. 604 243 950

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 
wykładzin, solidnie, tel. 606 274 056 

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393
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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 Grabo-
wej) sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

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

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-
-piątek 8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, 
niedziela 9.00-18.00, 
  tel. 32 229-21-40

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

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

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

ul. 1-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 
8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 733 015 804

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

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

ul. Jana III Sobieskiego 30,  
Poniedziałek-piątek 8.00-18.00,  
sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 765-92-05

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

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

ul. Śląska 17, poniedziałek - piątek 
7.00-21.00, sobota 8.00-15.00,  
 tel. 32 209-02-35

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

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

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

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

s-541/3-19

R
A

B
A

T
 10%

KUPIĘ garaż na Chemiku, 
  tel. 795 234 708

KUPIE każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

SPRZEDAM miejsce postojowe w ga-
rażu podziemnym, Siemianowice-Byt-
ków,  tel. 501 018 276 

SPRZEDAM miejsce postojowe w ga-
rażu podziemnym, okolice Łokietka-
-Jagiełły. Brama zamykana na pilota, 
  tel. 500 619 609



27MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2019

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

SUDOKU 3/19 - Bardzo trudne!!!  

6 7 1

7 2 6

5 4

6 8 9

2 7

9 4 7

4 9

1 5 6

4 9 3

Uwaga! Bardzo trudne
Rozwiązanie SUDOKU 

polega na wpisaniu braku-
jących cyfr w ten sposób, 
by w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej piono-
wej kolumnie oraz w każ-
dym wyróżnionym małym 
kwadracie 3x3 znalazły się 
wszystkie cyfry od 1 do 9. 
Każda z tych cyfr w rzędzie, 
kolumnie, czy w małym kwa-
dracie może być wpisana tyl-
ko raz.

Od teraz publikować bę-
dziemy sudoku o różnym 
stopniu trudności. Ciekawi 
jesteśmy Państwa opinii.

Od jakiegoś czasu publikujemy zagadki logiczne 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.
Łódka

Wybrałem się łódką na 
jezioro. W kieszeni miałem 
ciężki kamień. W pewnym 
momencie wyrzuciłem ka-
mień za burtę, a ten opadł 
na dno jeziora Czy zmieni 
się poziom wody w jezio-
rze, a jeśli tak, to czy pod-
niesie się, czy obniży?

Podział pieniędzy
Czy można podzielić 

60 zł między sześciu sy-
nów w taki sposób, by naj-
starszy syn dostał naj-
więcej pieniędzy, a kolej-
ni synowie dostawali o 1 zł 
mniej od poprzedniego 
i tak aż do najmłodszego?

Zegar
Jak za pomocą dwóch 

cięć podzielić tarczę zega-
ra w taki sposób, by suma 
liczb w każdej podzielonej 
cząstce była taka sama?

Córki naukowca
Spotkali się dwaj uczeni:
- Jestem szczęśliwym 

człowiekiem, mam 3 wspa-
niałe córki.

- A ile mają lat?
- Iloczyn ich lat daje tyle, 

ile ja mam lat, czyli 36.
- No dobrze, ale to mi nic 

nie mówi…

- A widzisz tę alejkę? Su-
ma wieku moich córek wy-
nosi tyle, ile jest tu drzew.

- Nadal mi to niewiele 
mówi.

- To jeszcze Ci podpo-
wiem: najstarsza córka ma 
zielone oczy, podobnie jak 
korona tych drzew.

- A, teraz to wszystko ja-
sne! Zazdroszczę Ci wspa-
niałych córek.

Ile lat mają córki naukowca?

Rozwiązanie SUDOKU 2/19

5 3 4 2 1 6 9 7 8

8 2 9 3 7 4 6 1 5

6 1 7 8 9 5 2 3 4

4 6 8 7 5 1 3 9 2

7 9 3 4 8 2 5 6 1

2 5 1 9 6 3 8 4 7

1 7 2 5 3 9 4 8 6

3 4 6 1 2 8 7 5 9

9 8 5 6 4 7 1 2 3
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Budyń z warzyw
30 dag kalafiora, 20 dag brokułów, 

ziemniak, cebula, 15 dag pomidorów, 
100 ml mleka, 50 dag sosu beszame-
lowego, 2 jajka, 6 dag startego sera 

żółtego, ząbek czosnku, gałka musz-
katołowa, 6 łyżek oleju, sól, pieprz. Ka-
lafior, brokuły, ziemniaka w skórce go-

tować osobno 15 minut. Posiekaną ce-
bulę przysmażyć w 3 łyżkach oleju, do-
dać obrane pomidory i dusić 15 minut. 
Ziemniaka obrać, zmiksować z kalafio-
rem i pomidorami. Doprawić pieprzem, 
solą, startą gałką muszkatołową. Do-
dać połowę żółtego sera, jajka i 35 dag 
sosu beszamelowego. Masę wyłożyć 
do natłuszczonej formy, przykryć. Piec 
w piekarniku 45 minut w temp. 190 st. 
Rozgnieciony czosnek podsmażyć na 
oleju, wyjąć. Włożyć brokuły, smażyć 
2 minuty. Dodać mleko, resztę sosu 
i sera. Kremem polać budyń.

Rolada szpinakowa - 6 porcji
1/2 opakowania mrożonego szpi-

naku, ząbek czosnku, łyżka masła, 
4 jajka, szczypta gałki muszkatołowej, 
20 dag twarożku, 3 łyżki jogurtu, 2 sza-
lotki, 5 plastrów wędzonki np. kroto-
szyńskiej, 10 dag suszonych pomido-
rów w oliwie, sól, pieprz. Szpinak roz-
mrozić, odcisnąć. Stopić masło, do-
dać roztarty ząbek czosnku i chwilę 
smażyć. Zdjąć z ognia, dodać szpinak, 
smażyć kilka minut, aż odparuje. Dodać 
żółtka, gałkę muszkatołową, sól, pieprz. 
Białka ubić i wymieszać z masą szpina-
kową. Rozsmarować ją na blasze wyło-
żonej papierem do pieczenia. Piec 12 
minut w temperaturze 190°C.

Po upieczeniu przykryć wilgotną 
ściereczką i odstawić do wystygnięcia. 
Szalotki posiekać, zmiksować z serem 
i jogurtem. Pomidory osączyć z oliwy. 
Na cieście szpinakowym ułożyć pla-
stry wędliny (zostawić wolne 2 cm od 
brzegu ciasta) i posmarować je ma-
sę serową, połowę powierzchni sera 
przykryć suszonymi pomidorami. Cia-
sto zrolować, zaczynając od końca, na 
którym ułożone są pomidory. Zawinąć 
roladę w folię i w wilgotną ściereczkę, 
włożyć do lodówki na 12 godzin. Po-
dawać pokrojoną w plastry.

Życzymy smacznego.

O 
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Warzywa zawsze 
na czasie

Niestety, nie. 
W ogóle, a już na 
pewno, gdy jesteś 
młody, nie zawra-

casz sobie takimi sprawami głowy. 
Dla fasonu nawet w mrozy chodzisz 
bez czapki, jesz to, na co masz ocho-
tę. Nie stronisz od papierosów i alko-
holu, a na imprezach zarywasz noce.

Również Byk nie 
należy do ludzi 
umiejących dbać 
o siebie, chociaż 

z innego powodu niż Baran. Pan Byk 
niechętnie wydaje pieniądze na lekar-
stwa, a już na pewno nie kupi niczego, 
co nie jest konieczne. Odżywia się też 
nie najlepiej, kupuje tanie produkty.

Jak zawsze Bliź-
nięta cechuje sło-
miany zapał. Przez 
dłuższy czy krótszy 

czas potrafią żyć bardzo racjonalnie 
i stosować się do zaleceń dietetyka. 
Potem jednak im to mija i wtedy po-
zwalają sobie na to, czego jeść czy 
czego robić nie powinny. 

Ludzie urodzeni po 
znakiem Raka raczej 
potrafią żyć racjonal-
nie i dbać pod tym 

względem o swoją rodzinę. Przycho-
dzi im to stosunkowo łatwo, lubią, bo-
wiem jarzyny i owoce, lekkie potrawy, 
a nie znoszą tłustych, ciężkostraw-
nych dań.

Pan Lew należy do 
osób, które świetnie 
znają wszelkie diety, 
wiedzą, jak należy po-

stępować, aby długo zachować zdro-
wie i urodę. Bardzo chętnie o tych 
sprawach rozmawiają i dzielą się swo-
ją wiedzą z innymi. Gorzej nieco jest 
z realizacją tych założeń.

Jeśli masz słoń-
ce w znaku Panny, 
na pewno potrafisz 
dbać o swoje zdro-

wie i kondycję. Jesz to, co powinno się 
jeść, a nie to, co Ci smakuje. Oczywi-
ście, nie ograniczasz się tylko do sie-
bie i narzucasz ten styl życia rodzinie.

Ludzie spod te-
go znaku starają się 
żyć zdrowo, racjo-
nalnie się odżywiać, 

uprawiać sporty, korzystać ze świeże-
go powietrza. Zachowują jednak umiar, 
uważają, bowiem, że poza staraniami 
o zdrowie jest dużo ciekawszych rzeczy.

Pan Skorpion za-
jęty pracą, a często 
i zwalczaniem prze-
ciwników, nie znajdu-

je zbyt dużo czasu i chęci, aby zadbać 
o siebie. Dobrze więc, jeśli trafi na żo-
nę, która dba o jego zdrowie i odpo-
wiednie, zdrowe wyżywienie.

Pan spod znaku 
Strzelca odżywia się 
odpowiednio, prze-
pada za sportem. 

Kocha przyrodę, źle się czuje, gdy dłu-
go przebywa w mieście. Dlatego też 
zazwyczaj aż do późnej starości za-
chowuje zdrowie i zgrabną sylwetkę.

Uparty i konse-
kwentny Kozioro-
żec potrafi zadbać 
o swoje zdrowie i za-

zwyczaj żyje racjonalnie. Można być 
pewnym, że jeśli postanowi się od-
chudzić czy rzucić palenie, na pewno 
osiągnie wszystkie zamierzenia.

Ryby na ogół dba-
ją o siebie. Potrafią 
zrezygnować z nie-
zdrowych potraw czy 

alkoholu, ale w tych staraniach kie-
rują się bardziej własnym doświad-
czeniem, niż fachowymi zaleceniami. 
Uważają, że same wiedzą najlepiej, 
co dla nich dobre.

Wodniki, a już 
szczególnie panie, 
przywiązują dużą 
wagę do tego, żeby 

żyć zgodnie z zasadami zdrowego od-
żywiania. Zależy im na wyglądzie, ład-
nie się ubierają i dlatego potrafią zre-
zygnować z tuczących potraw. 

Czy żyjesz 
zdrowo?
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Mały zajączek budzi się rano i idzie 
nad rzeczkę. Zaczyna się przeciągać 
po dobrze przespanej nocy i mówi:

- Oj, jak ja się wyśpię, to każdemu 
dam radę i nie boję się nikogo.

W tym samym momencie w lustrze 
rzeki dostrzega niedźwiedzia stojącego 
za nim i szybko dodaje:

- Ale jak się nie wyśpię, to straszne 
głupoty opowiadam.

J K L
Dwa koguty chodzą po mieście 

i strasznie się nudzą. Jeden z nich 
w końcu mówi:

- Chodź do garmażerii, pooglądamy 
sobie gołe kury.

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Koń jasnogniady; 

8. Imię Wróblewskiego, jednego z pa-
tronów ulicy w Siemianowicach Ślą-
skich; 9. Nóż do korowania; 10. Przed-
miot; 11. Nagi aniołek; 12. Antena 
w bloku mieszkalnym; 13. Elegancka 
pani; 15. Hełm; 17. Waluta europejska; 
18. Podlega sołtysowi; 19. Przesmyk 
Koryncki; 20. Okrągła i długa; 21. Firma 
produkująca transportery opancerzone 
w Siemianowicach Śląskich; 25. Imię 
Wróbla, jednego z patronów naszych 
ulic; 28. Litewska pieśń ludowa; 31. Do-
chodzą z chlewika; 33. Pełni go dzien-
nikarz „MS” w każdy poniedziałek 
w siedzibie Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej; 34. Rywalka Marusi; 
35. Netto plus tara; 36. W parze z có-
reczką; 37. Żyzne mady.

PIONOWO: 1. Roślina z wrzoso-
watych; 2. Sprawdzana w praktyce; 
3. Namiot z areną; 4. Sprzęt rybac-
ki; 5. Przyszła do woza; 6. Metalowy 
uchwyt w drzwiach; 7. Konsekwencja; 
13. Ubranie robocze; 14. Dawny bu-
downiczy; 15. Młotkownica; 16. Naszy-
cie na rękawie munduru; 21. Egipskie 
bóstwo słońca; 22. Walczy z rakiem; 
23. Centrum lub Chemik w naszym 
mieście; 24. Buty sportowe; 26. Agen-
cja umieszczona w „Ważnych tele-
fonach” na łamach „Mojej Spółdziel-
ni”; 27. Płachta matadora; 29. Leśny 
owoc; 30. Czarny Ląd.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 18 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 25 marca br. na adres: SSM ul. 
Bohaterów Westerplatte 20 z dopi-
skiem: Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
– Krzyżówka nr 3/19 (decyduje data 
stempla pocztowego) lub adres pocz-
ty elektronicznej redakcji „MS”: ssm@
poczta.fm z obowiązkową informacją 
w temacie wiadomości: Krzyżówka nr 

3/19 – decyduje data wysłania e-maila.
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 

nr 02/2019 z hasłem: Karnawałowe 
uciechy otrzymują: Paweł Malik, ul. 
Wł. Jagiełły 29 (I); Barbara Krupa-
nek, ul. Michałkowicka 23 (II); Jani-
na Ochocka, ul. J. Skrzeka i P. Wój-
cika 7 (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór wygranych. Fundato-
rem pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” 
Siemianowicka Spółdzielnia Spożyw-
ców, a pozostałych – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-
stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 
adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 
redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/
krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku 
„Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska i miej-
sca zamieszkania wskazanego w nadesła-
nym rozwiązaniu) do jednorazowego losowa-
nia i publikacji jego wyniku w kolejnym wyda-
niu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 
mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-
nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-
ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane 
do 12 miesięcy.

„Społem” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców w Siemiano-
wicach Śl. zaprasza na „Uśmiech-
nięte Zakupy” do naszych placó-
wek handlowych na terenie miasta.
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Dni wypełnione atrakcjami
Program tegorocznych ferii zimo-

wych, jaki przygotowało kierownictwo 
Domu Kultury „Chemik” jak zwykle wy-
pełniony był „sztandarowymi”, spraw-
dzonymi przez lata elementami: wyj-
ściami na basen kryty, na seanse fil-
mowe do Parku Tradycji, wycieczka-
mi autokarowymi w Beskidy z kuligiem 
włącznie i pieszymi po mieście - tury-
stycznie do Urzędu Miasta, po kawa-
łek historii do Muzeum Miejskiego albo 
na grę terenową w „podchody” do Par-
ku „Pszczelnik”. To wszystko powodo-
wało, że w żadnym razie nie można 
zaszufladkować ich jako „stacjonarne”, 
choć i takich ciekawych punktów pro-
gramu w samym ośrodku nie brakowa-
ło. Choćby te - zajęcia komputerowe 
czy policyjny instruktaż jak bezpiecz-
nie spędzić ferie. Zresztą, ta grupa 
dzieci, jaka w tym roku zawiązała się, 
chyba długo nie usiedziałaby w czte-
rech ścianach domu kultury, żywo gar-
nąc się do wszystkich proponowanych 
przez wychowawców atrakcji i zabaw, 
cokolwiek im nie zaproponowano. - To 
była naprawdę kochana grupa, jeśli 
tak ją mogę określić. Szybko jako wy-
chowawcy złapaliśmy z nimi wspólny 
język. Dzieci wiedziały czego od nich 
oczekujemy, a my staraliśmy się spro-
stać ich oczekiwaniom. Były w grupie 
oczywiście urwisy, ale dobrze jest się 
czasem powygłupiać, wyszaleć. Mimo 
to, nie mieliśmy praktycznie żadnych 
większych z nimi problemów. Ta więź 
sprawiła, że mieliśmy takie poczucie, 
iż wróciliśmy do czasów naszego dzie-
ciństwa, było naprawdę fajnie – podsu-
mowywała Karolina Sienkiewicz, jed-
na z trojga – obok Julii Razakowskiej 
i Kuby Smyka – wychowawców.

O tym co podobało się najbardziej 
w czasie trwania ferii zimowych w DK 
„Chemik”, wrażeniami „na gorąco” 
z całych dwóch tygodni chętnie dzie-
lono się podczas Balu Przebierań-
ców, kończącego tradycyjnie całe wy-
darzenie. 

- Fajnie spędzaliśmy tu czas. Najbar-
dziej podobały mi się wyjścia do kina i na 
basen. Poza tym a to oglądaliśmy róż-
ne ciekawe miejsca, a to bawiliśmy się 
w „berka” i nie było czasu kiedy się nu-
dzić – opowiadała 10-letnia Natalia Żak. 
Z kolei 8-letni Olek Łataś stwierdził z ca-
łą pewnością, że warto było tutaj przyjść, 
a najbardziej podobała mu się gra tere-
nowa w podchody, w której uczestnicy 

dostali mapę i musieli rozwiązywać róż-
ne skomplikowane zadania. 

8-letniej Kasi Kasperskiej kilka wyda-
rzeń utkwiło z tegorocznych ferii w pa-
mięci: - Jak brałam udział w „Mam Ta-
lent”, wtedy mogłam pokazać to, co na-
uczyłam się ćwicząc poza szkołą w ka-
rate, na przykład walka z cieniem. Po-
dobało mi się też na basenie, bo lubię 
pływać i na tej wycieczce, kiedy mieli-
śmy okazję jeść zrobione przez siebie 
takie chlebowe podpłomyki. Zwiedzali-
śmy też wtedy stodołę i traktor. 10-let-
ni Daniel Płonka też wspomniał o tym, 

że najbardziej podobała mu się zaba-
wa na krytym basenie, ale niczego so-
bie był też według niego turniej piłkarski. 
Pochwalił też wychowawców. Jego zda-
niem starali się bardzo, by uczestnikom 
ferii zimowych było jak najlepiej.

Swoimi wspomnieniami podzieliła 
się też 10-letnia Emilia Miland, któ-
ra na zorganizowane zajęcia w prze-
rwie międzyszkolnej zajrzała do „Che-
mika” nie po raz pierwszy: - Podobało 
mi się bardzo. Przede wszystkim fajne 
w tym wszystkim jest to, że wyjeżdżając 
gdzieś poza miasto poznajemy nowe 
miejsca, w których nie byliśmy. Jak cho-
dzimy pieszo po mieście to ja te miej-
sca do których idziemy akurat znam, 
dlatego wolę te dalsze wycieczki. Du-
żo nowego dowiedziałam się na przy-
kład w Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
(w Jaworzu - dop.). Widziałam z bliska, 
jak wygląda rozgwiazda, oglądaliśmy 
ryby w akwariach i sztuczne na wysta-
wie. Byliśmy też w Chlebowej Chacie 
(w Górkach Małych - dop.). Tutaj do-
wiedziałam się, jak wyrabia się ser, ma-
sło i jak można zrobić podpłomyki. Faj-
nie też zakończyliśmy te ferie, bo Balem 
Przebierańców. Ja wybrałam strój Pani 
Wiosny, może dlatego, że chcę, by już 
przyszła – mówiła uczestniczka.

- Chciałbym tu przyjść następnym ra-
zem – zadeklarował 7-letni Dominik 
Zakrzewski, opisując jak to podczas 
ferii zimowych był i w kinie, i na base-
nie, i na wycieczce w górach.

Dla 11-letniej Weroniki Zakrzew-
skiej, jego starszej siostry ferie zimo-
we w Domu Kultury „Chemik” też do-
starczyły niemało atrakcji. Dla niej naj-
lepszy był wypad na basen i możli-
wość zaprezentowania się przed kole-
żankami i kolegami w capoeirze, którą 
trenuje poza zajęciami szkolnymi. Spę-
dziła tu całe dwa tygodnie.

Dużo doznań dostarczył uczestnikom 
ferii kulig w Wiśle. Pod wrażeniem był 
między innymi 11-letni Mateusz Gaj-
da: - Ta atrakcja z wszystkich podo-
bała mi się najbardziej. Jechaliśmy na 
wozie, ciągniętym przez konie. Były 
emocje. Na tej samej wycieczce oglą-
daliśmy też pałacyk prezydencki z je-
go wnętrzami. Było na feriach trochę 
chodzenia, potrzeba było dużo sił, ale 
ogólnie było bardzo fajnie. Cieszę się 
też, bo był zorganizowany taki konkurs 
rysunkowy, w którym mój rysunek wy-
grał. Był to zimowy konkurs. Ja naryso-
wałem ptaka trznadla, bo właśnie on 
kojarzy mi się z zimą, ostatnio o nim 
czytałem – relacjonował uczestnik.

Ferie zimowe w Domu Kultury „Che-
mik” zwieńczone zostały Balem Prze-
bierańców, który poprzedziło uroczy-
ste zakończenie z udziałem Wiesła-
wa Jaźwca – przewodniczącego Rady 
Nadzorczej oraz prezes Jolanty So-
bek i wiceprezesa Mariana Odczyka 
– członków Zarządu SSM. Dziękowa-
no wówczas uczestnikom, opiekunom 
i kierownictwu DK „Chemik”, w tym 
kierownikowi ferii Dariuszowi Rzeź-
niczkowi za zaangażowanie. Podkre-
ślano też dobrą współpracę z Urzę-
dem Miasta. Niespodzianką dla zapro-
szonych gości były zapewne wystę-
py taneczne wszystkich uczestników 
oraz indywidualne niektórych z nich, 
m.in. w pokazie capoeiry i karate. - Da 
mnie właśnie ten ostatni dzień ferii tu-
taj był najlepszy. Wszyscy poprzebie-
rani w różne stroje, muzyka, migoczą-
ce światła, a później pizza. Byłem po 
raz pierwszy, choć nie chciało mi się tu 
przychodzić na początku, będę teraz 
po tym wszystkim chciał tu wrócić – 
zapowiedział 9-letni Mikołaj Banarski.

A okazja ku temu będzie już za kilka 
miesięcy, kiedy w Domu Kultury „Che-
mik” w czasie wakacji zorganizowane zo-
staną letnie półkolonie. Rafał Grzywocz

Grupa sympatycznych urwisów

Policjanci na inauguracji ferii 
uświadamiali uczestników, jak 

bezpiecznie je spędzić

ciąg dalszy ze str. 32
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Kulig wywarł duże wrażenie

Basen był jednym z ulubionych punktów programu

Nie brakowało eksperymentalnych 
niespodzianek…

Snowtubing na Rynku był jedną z głównych 
 miejskich atrakcji ferii

W Muzeum Fauny i Flory Morskiej było co podziwiać

Podczas zakończenia uczestnicy ferii zaskoczyli zaproszonych gości występami

Pamiątka zbiorowa
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Siemianowice Śl., ul. Śląska 30, kontakt 32 22 900 02

Siemianowice Śl., ul. Jagiełły 4 (CH Atrium), kontakt 733 844 834

Katowice, CH Silesia CC, ul. Chorzowska 107, kontakt 512 096 700

Zapraszamy do salonów Orange

Smartfon w prezencie za 1 zł dostępny przy zawarciu umowy na 24 mies. na pakiet Orange Love Extra lub Premium 
(kwoty abonamentów sprawdź np. na orange.pl), do wyczerpania zapasów. O szczegóły i dostępność zapytaj sprzedawcę 
lub sprawdź na orange.pl oraz pod numerem 801 234 567 (opłata wg cennika). Sieć numer 1 z największą liczbą Klientów 
usług mobilnych i stacjonarnych.

Prezent
oferta limitowana

Pakiet dla rodziny, prezent dla mnie

Kup teraz nowy Orange Love
i odbierz smartfon w prezencie

s-532/03-19

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

Ferie zimowe 2019

Grupa sympatycznych urwisów
Było rozrywkowo, niekiedy edukacyjnie, a przede wszystkim wesoło i na luzie – tego wszak oczekiwały jesz-

cze przed rozpoczęciem dzieciaki, a z nimi i ich opiekunowie. Dwa tygodnie ferii z Domem Kultury „Chemik”, 
w których wzięło udział w dwóch turnusach łącznie 60 uczestników, zleciały migiem. Jest dziś myślami do cze-
go wracać…

W Chlebowej Chacie każdy mógł 
doświadczyć, jak wyrabia się  

masło czy podpłomyki

ciąg dalszy na str. 30


