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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

Łamała, wyrywała...Łamała, wyrywała...

Walne Zgromadzenie SSMWalne Zgromadzenie SSM

Kukułcze jajoKukułcze jajo

Wywóz gabarytówWywóz gabarytów

Dołączamy te kwiatyDołączamy te kwiaty
do życzeńdo życzeń

dla wszystkich Pańdla wszystkich Pań
tych małych i tych dorosłych,tych małych i tych dorosłych,

aby wszystkie dniaby wszystkie dni
były dla Was radosne,były dla Was radosne,
i byście zawsze byłyi byście zawsze były
wesołe, uśmiechnięte,wesołe, uśmiechnięte,

 i zdrowe i zdrowe
życzą z okazji Święta Kobietżyczą z okazji Święta Kobiet

męskie części Rady Nadzorczej,  męskie części Rady Nadzorczej,  

Zarządu, Rad Osiedli SSMZarządu, Rad Osiedli SSM

oraz Redakcja „MS”oraz Redakcja „MS”

Zebrania osiedloweZebrania osiedlowe

2 marca rozpoczęły się tegoroczne zebrania. Na 2 marca rozpoczęły się tegoroczne zebrania. Na 
dwóch pierwszych poruszono kilkadziesiąt sprawdwóch pierwszych poruszono kilkadziesiąt spraw

- szerzej w kolejnej „MS”- szerzej w kolejnej „MS”

Wielki Konkurs 2019 - finał

Po raz 27.Po raz 27.
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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

s-549/03-20

WW lutym rozsupłał się worek 
z dewastacjami. Tym samym 

„rozwiązały się” rubryki zbędnych 
kosztów, które...

Przypomnijmy, że każda celowa de-
wastacja czegoś, co mogłoby służyć 
miesiącami, latami to zbędne wydat-
ki nawet, jeżeli koszt wynosi parę zło-
tych. Ten koszt, pokrywany z naszych 
wpłat, to zbędne wydatki. To po pro-
stu wyrzucanie pieniędzy w błoto, na-
szych pieniędzy, bo nikt inny na utrzy-
manie budynków, ich otoczenia nie pła-
ci jak My sami.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, 
lecz jako listę zbędnych wydatków.

Dwa tysiące czeka
Przypominamy, że non stop aktualna 

jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, 
tj. zakończone albo wyrokiem sądu, al-
bo ugodą ze sprawcą, który zobowią-
że się do naprawy zniszczeń i pokry-
cia wszelkich kosztów swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, gdyż nie zamierza pobłażać 
niszczącym wspólne mienie. 

Jeżeli ktoś zamierza przekazać ta-
kie informacje, to należy składać je pi-
semnie, bądź telefoniczne w Dziale 

GZM, tel. 32 6091-405. Dyskrecja za-
pewniona.

A w osiedlach zanotowano:
„Michałkowice”

- Przyjaźni place zabaw – wyrwano po-
jedyncze sztachety w ogrodzeniach.

„Chemik”
- Walerego Wróblewskiego 73 – zde-

molowano uchwyt w drzwiach wej-
ściowych.

im. Juliana Tuwima
- Okrężna 4 – zdewastowano drzwi do 

klatki schodowej,
- Okrężna 7 – zniszczono skrzynkę na 

reklamy przy wejściu do klatki,
- Hermana Wróbla 19 – skradzio-

no samozamykacz w drzwiach wej-
ściowych.

„Centrum”
- Komuny Paryskiej 5 – uszkodzono 

samozamykacz w drzwiach,
- Hutnicza 5 – zniszczono zamek do 

piwnic,
- Kolejowa 1 – zdewastowano zam-

ki do piwnic
- Śląska 50 – uszkodzono wkładkę 

w furtce zamykanego śmietnika.
„Węzłowiec”

- Grunwaldzka 8 siłownia na wolnym 
powietrzu – uszkodzono ogrodzenie. 

„Bańgów”
- Władysława Reymonta 42 – wyrwano 

zamek w drzwiach wejściowych. pes

„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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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. 602 672 890POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17DYŻURUJE: poniedziałek 170000-20-200000; ; 
wtorek, środa, czwartek 15wtorek, środa, czwartek 150000-20-200000;;

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

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”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

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

czwartek miesiąca 11czwartek miesiąca 1100 - 12 - 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
BRONISŁAW BREGUŁA, ADAM CEBULA*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
 6. kwietnia 2020 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 4. maja 2020 r. dyżurować będą  
Damian Łączyński, Wanda Stolarczyk

*skład osobowy może ulec zmianie 

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

sekretariat@ssm.siemianowice.pl
Dział Techniczny 32-6091-405
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 32-6091-496
poniedziałki: godz. 11.00-17.00
wtorki, 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 602 672 890

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

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

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śl.
ul. Pszczelnicza 10 tel. 32 762 81 00, tel./fax 32 762 81 44
sekretariat@oik.siemianowice.pl,  
psycholog@oik.siemianowice.pl
www.oik.siemianowice.pl

Fundacja ITAKA - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego (całodobowy numer) 800 702 222

ADM – telefony i adresy e-mailowe 
„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl
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Rada rozpatrywała i stosownymi 
uchwałami przyjęła m.in. informacje o:
- finansowym wykonaniu funduszu re-

montowego podstawowego Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 12 miesięcy 2019 r. wraz z pod-
jęciem uchwały.

- wykonaniu planu finansowego fundu-
szu remontowego centralnego-ce-
lowego Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 12 m-cy 2019 r.,

- skargach, wnioskach i uwagach zgła-
szanych przez członków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
2019 roku,

- realizacji wniosków zgłaszanych na 
Zebraniach Osiedlowych Członków 
SSM w 2019 roku. Wyrażono zado-
wolenie z ich wykonania i zaznaczo-
no, że będą przedkładane na po-
szczególnych zebraniach,

- oceny przebiegu akcji „Zima w mie-
ście” organizowanej przez Dom Kul-
tury „Chemik” - oceniono bardzo po-
zytywnie,

- zmiany wysokości opłat za wywóz 
odpadów – obszerną informację 
prezentujemy niżej,

- budżetu obywatelskiego 2021.
Rada rozpatrzyła także i podjęła 

uchwałę dotyczącą:
- podziału na trzy części Walnego 

Zgromadzenia Członków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 
2020 roku. Terminarz obrad części 
WZ – czytaj obok,

Wszystkie materiały były wcześniej 
opiniowane przez Komisje Rady a ich 
Przewodniczący przedstawiali stano-
wiska Komisji RN – generalnie bez 
uwag.

Skargi, wnioski i uwagi
Ogółem w 2019 r. wpłynęło ich:

- do Rady Nadzorczej - 7.
- do Zarządu - 14.
- do Rad Osiedlowych - 19.

We wszystkich sprawach Członkowie 
Zarządu podejmowali decyzje i udzie-
lali odpowiedzi na zgłaszane sprawy i 
problemy mieszkańców. Skargi, wnio-
ski składane na dyżurach były przeka-
zywane pełnomocnikom i kierownikom 
odpowiedzialnym za ich rozpatrzenie. 
Wszystkie zostały rozpatrzone a wno-
szący zostali poinformowani o sposo-
bach ich rozwiązania.

Informacja o zmianie wysokości 
opłat za wywóz odpadów

Stawka za wywóz odpadów 
wynosić będzie 25,95 zł na osobę
Od 2013 r., kiedy w gospodarce od-

padami komunalnymi nastąpiły rewo-
lucyjne zmiany nie ustają kontrower-
sje związane z jej funkcjonowaniem.. 
Obecnie trwa proces zmian prawnych 
dostosowania krajowego systemu go-
spodarki odpadami do wymogów Unii 
Europejskiej. Jednym z. najważniej-
szych z nich jest obowiązujący od po-
czątku bieżącego roku przepis wymu-
szający na wszystkich gminach osią-
gnięcie 50% poziomu recyklingu liczo-
nego wagowo od całości masy odpa-
dów wytworzonych przez mieszkań-
ców danej miejscowości.

W związku z powyższym oraz szere-
giem innych zmian - wynikających ze 
znowelizowanej w 2019 r. tzw. „ustawy 
śmieciowej” od 1 marca bieżącego ro-
ku stawka za wywóz odpadów wyno-
sić będzie 25,95 zł na osobę. Ponad-
to podwyższona zostanie stawka opła-
ty dla właścicieli nieruchomości, którzy 
nie wypełniają obowiązku selektywnej 
zbiórki odpadów do 77,85 zł miesięcz-
nie od każdego mieszkańca.

Tak znaczna podwyżka jest wynikiem 
zarówno zmian w przepisach jak i roz-
strzygnięcia przetargu na „Odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu Miasta Siemianowice Śląskie”. 
Jak wynika z informacji uzyskanych od 

Urzędu Miasta ofertę przetargową zło-
żyła tylko jedna firma - Konsorcjum firm 
PTS ALBA Sp. z o. o. wraz z MPGKiM 
sp. z o. o., która zgodnie z ustawą o za-
mówieniach publicznych została wybra-
na do realizacji powyższych zadań.

Zgodnie z wyjaśnieniami Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Mia-
sta Siemianowice ŚI. podwyżka kosz-
tów związanych z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi podyktowana 
jest ponadto czynnikami zarówno ze-
wnętrznymi niezależnymi od UM Sie-
mianowice ŚI. tj.:
- wzrostem płacy minimalnej o 350 zł w 

stosunku do roku ubiegłego,
- wzrostem cen energii elektrycznej dla 

sektora przedsiębiorstw,
- wzrostem opłaty marszałkowskiej za 

każdą tonę składowaną,
- rosnącym poziomem recyklingu i 

ograniczenia ilości odpadów komu-
nalnych poddawanych składowaniu,

- brakiem wystarczającej konkurencyj-
ności pomiędzy występującymi na 
tynku podmiotami, słabo rozwinię-
tym rynkiem surowców wtórnych,

- kosztami dostosowania zakładów 
zajmujących się gospodarowaniem 
odpadów do obowiązujących w tym 
zakresie przepisów itp. 

jak i wewnętrznymi zależnymi od UM 
Siemianowice Śl. powstałymi na sku-
tek konsultacji społecznych, których 
stroną była również Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa tj.:
- ustaleniem częstotliwości odbioru od-

padów wielkogabarytowych na je-
den raz w tygodniu z zabudowy wie-
lorodzinnej,

- ustaleniem częstotliwości mycia i de-
zynfekcji pojemników do zbierania bio-
odpadów w zabudowie wielorodzinnej 
raz w miesiącu w okresie od miesiąca 
października do marca, w pozostałym 
okresie raz na dwa tygodnie.

Mieszkańcom zasobów Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej po-
zostaje mieć nadzieję, że wraz ze 
wzrostem stawek wzrośnie również ja-
kość i standard usług gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący RN SSM. pes

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne podzielone
Porządek obrad przeprowadzonego 24 lutego br. posiedzenia Rady Nad-

zorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawierał 13 punk-
tów w tym trzy proceduralne. Dokonano podziału Walnego Zgromadzenia i 
ustalono termin jego przeprowadzenia.

Rozwiązania zagadek logicznych:
Co to takiego?

Mały, czerwony trójkąt.
Bez parasola

Nie padało.
Jak przeskoczyć ołówek?
Ołówek leżał przy ścianie.

Bliźniacy
Chłopcy przyszli na świat podczas podróży samolotem lub statkiem. 
Między urodzeniem jednego i drugiego chłopca, samolot/statek prze-

kroczył linię zmiany daty z zachodu na wschód. Formalnie rzecz biorąc, 
Kuba przyszedł więc na świat dzień wcześniej niż jego starszy brat.

3 jabłka
Jedna bogini dostała jabłko z koszykiem.

Na końcu tęczy
Litera „A”

Gęsi
Trzy.

Kolejne dni tygodnia
W słowniku.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
POCZYTAJ ZAPOZNAJ SIĘ STOSUJ POCZYTAJ ZAPOZNAJ SIĘ STOSUJ

Walne Zgromadzenie SSM 18 do 20 maja br.

Nie tylko czas wyborów
Do wyłącznej kompetecji WZ oprócz kilkunastu innych zadań należy także m.in. wybór członków Rady Nad-

zorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W bieżącym roku mija trzyletnia kadencja obecnej 
Rady Nadzorczej. Wybór jej nowych Członków będzie przeprowadzony na poszczególnych częściach Walnego 
Zgromadzenia.

Wybory są tajne i stąd w każdej części będzie uczestni-
czyć notariusz, który po zebraniu głosów przez nadzorują-
cą ich przebieg komisję danej części Walnego zamknie je 
w nieprzeźroczystym opakowaniu, opieczętuje i komisyjnie 

otworzy po zakończeniu wyborów na ostatniej części WZ. 
Wtedy do obliczania głosów przystąpią Członkowie komisji 
wyłonieni w poszczególnych częściach WZ.

Kandydować 
do Rady Nadzorczej może każdy Członek Spółdzielni, 

a ilość kandydatów jest nieograniczona. Zbędnym jest do-
danie, że winny to być osoby niezadłużone i godne zaufa-

nia. Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej kandydatów należy zgłaszać naj-
później na 30 dni (tj. do 17 kwietnia) przed I częścią Wal-
nego Zgromadzenia do specjalnie powołanej komisji, 
która przyjmuje zgłoszenia w siedzibie Zarządu.

Osoby ubiegające się o mandat Członka RN SSM mu-
szą obowiązkowo na piśmie wyrazić zgodę na kandydowa-

nie i podać adres i numer członkowski oraz spełnić wyma-
gania zawarte w Prawie spółdzielczym, tj złożyć oświadcze-
nie o nieprowadzeniu bądź zawieszeniu działalności konku-
rencyjnej wobec Spółdzielni.

Zgłoszenie kandydata musi być wsparte imienną listą z pi-
semnym poparciem, co najmniej 30 Członków SSM. Na li-
ście muszą być podane: imię i nazwisko popierającego, ad-
res zamieszkania, numer członkowski i podpis. Z zebranych 
zgłoszeń, po sprawdzeniu ich prawidłowości, sporządzona 
zostanie alfabetyczna lista kandydatów, którą uczestnicy 
każdej części WZ otrzymają przed głosowaniem.

Odpowiedzialność Członków RN
Zamierzający pracować w Radzie Nadzorczej winni wie-

dzieć, że za swą pracę otrzymują stosowne wynagrodze-
nie, które reguluje ustawa. Jego wysokość dookreśliło WZ 
przyjmując Regulamin Rady Nadzorczej. Kandydaci winni 
też wiedzieć, że spoczywa na nich ustawowo wprowa-

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje,  
że odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków SSM

Część WZ Termin
Dotyczy zamieszkałych

w Osiedlach
Miejsce zebrania

I 18. 05. 2020 r.
(poniedziałek)

„Centrum”,
„Michałkowice”, 

„Bańgów”,

Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

II 19. 05. 2020 r.
(wtorek)

„Młodych”, 
„Węzłowiec”,

Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

III 20. 05. 2020 r.
(środa)

„Chemik”,
im. J. Tuwima.

Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

ciąg dalszy na str. 6
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- Będzie to jedyna giełda tego ty-
pu w promieniu kilkudziesięciu kilo-
metrów, gratka dla krótkofalarzy, dla-
tego spodziewamy się ich przybycia 

także spoza Siemianowic Śląskich, 
jak i osób, które chciałyby dowiedzieć 
się o tym hobby czegoś więcej. Po-
za sprzętem będą na miejscu również 
konstruktorzy, będzie okazja do wy-
miany doświadczeń - zachęca Tade-
usz Pamięta – prezes siemianowickie-
go Klubu Łączności (SP9KJM).  

Nadajniki, odbiorniki, kondensatory, 
oporniki, elementy służące do budowy 
sprzętu krótkofalarskiego - to wszystko 
znajdziemy na giełdzie. Jeśli ktoś po-

siada w domu zbędny sprzęt krótkofa-
larski, będzie również mógł go na gieł-
dzie sprzedać.

Wstęp na giełdę sprzętu krótkofa-
larskiego w Domu Kultury „Chemik” 
jest bezpłatny. Impreza odbędzie się 
w sobotę, 7 marca od 900 do 1200. Jak 
zapowiadają organizatorzy, takie wy-

darzenie będzie miało charakter cy-
kliczny i odbywać się ma w pierw-
szą sobotę każdego miesiąca. Wię-
cej informacji organizacyjnych moż-

na uzyskać pod numerem telefonu  
601 167 451.

- Jeśli giełda przyjmie się – mó-
wi Zbigniew Krupski, kierownik DK 
„Chemik” - być może zostanie za jakiś 
czas poszerzona o inne sprzęty elek-
tryczne, elektroniczne lub inne.

rg

ciąg dalszy ze str. 5

Gratka dla krótkofalowców i nie tylko
W sobotę, 7 marca br. w Domu Kultury „Chemik” odbędzie się giełda sprzętu krótkofalarskiego, a więc wszyst-

kich akcesoriów potrzebnych, by rozwijać to hobby lub w ogóle - zacząć przygodę z krótkofalarstwem.

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
POCZYTAJ ZAPOZNAJ SIĘ STOSUJ POCZYTAJ ZAPOZNAJ SIĘ STOSUJ

dzona osobista odpowiedzialność karna i majątkowa za 
podejmowane decyzje, której skutki przyniosą szkodę 
Spółdzielni. Bycie w Radzie to nie przywilej, a gotowość 
do wyrzeczeń oraz do pracy na rzecz dobra wspólnego, ja-
kim jest Spółdzielnia, to poświęcenie własnego wolnego 
czasu na pracę w RN i jej Komisjach i odpowiedzialność za 
ogromny majątek i sprawy życiowe Członków.

Wybory do ponadspółdzielczych struktur 
organizacyjnych

Niezależnie od wyboru nowej Rady Nadzorczej powołu-
jąc się na § 17 ust. 1 pkt 12 Statutu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej oraz § 3 Regulaminu w sprawie wy-
boru delegatów do ponadspółdzielczych struktur organiza-
cyjnych, Zarząd informuje o możliwości kandydowania do 
ponadspółdzielczych struktur organizacyjnych na 4-letnią 
kadencję przypadającą na lata 2020 - 2024.

W roku bieżącym przypadają wybory delegata na Zjazd 

Regionalnego Związku Rewizyjnego w Katowicach oraz 
2-ch przedstawicieli na VII zjazd branżowy na Kongres 
Spółdzielczości, który obradować będzie w I kwartale 2021 
r. w Warszawie. Zgodnie z Uchwałą KRS nr 17/2019 z dn. 
18. 12. 2019 r.

Wymogiem kandydowania na delegata Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na Zjazd Regionalnego Związku 
Rewizyjnego w Katowicach oraz przedstawiciela na zjazd 
branżowy Kongresu Spółdzielczości jest posiadanie mini-
mum 3-letniego stażu członkowskiego. Każdy kandydat mu-
si złożyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz listę popar-
cia conajmniej dziesięciu członków spółdzielni.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 24 kwiet-
nia 2020 r. w pokojach nr 26, 35 oraz 38 w siedzibie Zarzą-
du Spółdzielni przy ul. Bohaterów Westerplatte 20.

Prezentowane przez nas informacje znajdą się na tabli-
cach ogłoszeń.

Piotr Sowisło

Walne Zgromadzenie SSM 18 do 20 maja br.

Nie tylko czas wyborów

Giełda to okazja do zakupów, ale i wymiany doświadczeńGiełda to okazja do zakupów, ale i wymiany doświadczeń

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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Wiatr wiejący z prędkością w pory-
wach ponad 120 km/h i towarzyszące 
temu opady deszczu. To wystarczyło, 
by po raz kolejny w ciągu ostatnich lat 
przetrzebić (i tak już zdziesiątkowany) 
osiedlowy drzewostan. Sile wiatru nie 
oparły się m.in. drzewa przy ulicach 
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 77, Wła-
dysława Reymonta 8 (os. „Bańgów”), 
Hermana Wróbla 7 i Okrężna przy 
garażach (os. „Tuwima”), Wł. Jagiełły 
35 (os. „Węzłowiec”).

Planując nowe nasadzenia drzew 
- po wyciętych na wnioski mieszkań-

ców i uzyskanych na to zgodach admi-
nistracyjnych z Urzędu Miasta - trze-
ba będzie wziąć pod uwagę zapewne 
również i te nieruchomości, gdzie uby-
ło drzew z powodu anomalii pogodo-
wych. Ze względu na warunki atmos-
feryczne - stosunkowo suche miesią-
ce wiosenne i letnie a więc ryzyko, że 
młode drzewka nie przyjmą się - zde-
cydowano, że większość z nowych na-
sadzeń pojawi się w osiedlach spół-
dzielczych dopiero jesienią.

Do innych skutków wichury z drugiej 
połowy lutego zaliczyć należy m.in. 

oderwany fragment czoła balkonowe-
go elewacji budynku przy ulicy Okręż-
nej 1, urwaną obróbkę blacharską od 
strony wejścia do budynku przy uli-
cy Wł. Jagiełły 9C nad stacją energe-
tyczną czy przekrzywione znaki dro-
gowe w kilku miejscach osiedli spół-
dzielczych.

Większość z siedmiu administracji 
osiedli SSM przyjęło zgłoszenia od 
mieszkańców o przeciekach z dachów 
i okien. Wykonano naprawy lub doraź-
ne zabezpieczenie, aby przy sprzy-
jających warunkach atmosferycznych 

wykonać - protokołem konieczności - 
remont poważniejszy. To też sygnał 
(przypomnienie) dla ADM o potrzebie 
dalszej stałej kontroli tychże elemen-
tów pod kątem technicznym w całych 
zasobach.

Pierwsza, nie ostatnia
Z pewnością to nie ostatnia w tym ro-

ku wichura. Wkrótce wiosna, ponow-
nie zaczniemy urządzać balkony. Wró-
cą kwiaty, inne dekoracje i materia-
ły. Patrząc na ostatnie lata i nasilające 
się prognozy mówiące o potencjalnych 
wichurach, a nawet orkanach, bądźmy 

świadomi zagrożenia, jakie może po-
jawić się, gdy dobrze nie zabezpieczy-
my tych rzeczy. Najlepszym rozwiąza-
niem wydaje się być schowanie ich na 
ten czas do mieszkania.

Skoro wiatr potrafi wyrwać drzewo 
z korzeniami, połamać zdrowe, ze-
rwać obróbkę blacharską albo „poło-
żyć” właz na dach, to co dopiero może 
zrobić z balkonowymi dekoracjami czy 
gratami tam składowanymi…

Śledźmy prognozy pogody, nie lek-
ceważmy alertów pogodowych wyda-
wanych przez Rządowe Centrum Bez-

pieczeństwa (RCB), pofatygujmy się 
na tej podstawie zabezpieczyć wła-
ściwie swój balkon (i okna), a także 
w miarę możliwości przestawić samo-
chód spod drzewa. Bądźmy przezor-
ni i nie ruszajmy się w ten czas z do-
mu, jeśli planowane wyjście to nic „ar-
cy-pilnego”. A choćby po to, by na-
dal zachować czystą kartę w staty-
styce miejskiej, jeśli chodzi o osoby 
poszkodowane czy oszczędzić sobie 
nerwów po wyrządzonej przez wiatr 
szkodzie…

Rafał Grzywocz

Łamała, wyrywała z korzeniami
Gwałtowna wichura, jaka przetoczyła się przez województwo śląskie w nocy z 23 na 24 lutego wyrządziła set-

ki szkód. W zasobach SSM administracje również takowe - nie tak liczne i dotkliwe, ale jednak - odnotowały.
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W związku z opublikowaniem w styczniowym wydaniu gazety „Moja Spółdzielnia” treści „Programu usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest (elewacyjnych płyt acekolowych) z terenu Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w latach 2020-2027” pragniemy w kilku słowach wyjaśnić wszystkim mieszkańcom budynków ob-
jętych tych programem jego założenia.

Zgodnie z prawem wykorzystywanie 
azbestu lub wyrobów zawierających 
azbest zostało dopuszczone nie dłużej 

niż do dnia 31 grudnia 2032 roku, na-
tomiast Program stworzony przez Sie-
mianowicką Spółdzielnią Mieszkanio-

wą zakłada demontaż wszystkich płyt 
acekolowych do roku 2027.

W roku bieżącym usunięcie płyt 
acekolowych i docieplenie elewacji 
planowane jest na następujących 
budynkach:

- ul. Jana N. Stęślickiego 1-2
- ul. Hermana Wróbla 1
- ul. Hermana Wróbla 2
- ul. Kościelna 34
Przed przystąpieniem do wykonywa-

nia robót zostaną przedłożone infor-
macje o wykonywaniu prac do takich 
instytucji jak:
- Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Z ramienia Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej został ustano-

wiony inspektor nadzoru, który ma 
obowiązek na bieżąco monitorować 
przebieg prac.

Należy nadmienić, że w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej stosowano płyty acekolo-

we twarde, które były skutecznie za-
bezpieczane oraz objęte okresową 
kontrolą.

Prace związane z demontażem 
płyt acekolowych wykonywane będą 
przez specjalistyczną firmę posiada-
jącą odpowiednie pozwolenia i certyfi-
katy oraz referencje wielu podmiotów, 
z którymi współpracowała przy tego 
rodzaju pracach.

Firma zapewnia także środki ochro-
ny pracowników, zabezpieczenie 
obiektu oraz terenu wokół obiektu. 
Organizuje również niezbędne zaple-
cze w tym  stanowiska tymczasowego 
przechowywania wyrobów zawierają-
cych azbest.

Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi oraz zawartymi umowami, dla każ-

dego budynku przygotowane są pla-
ny usuwania wyrobów zawierających 
azbest, w których zawarte są szczegó-

łowe opisy wszystkich czynności, któ-
re są niezbędne przy demontażu płyt 
acekolowych.

Pragniemy podkreślić, że wszyst-
kie te czynności będą prowadzone 
w sposób, który pozwoli zminimali-
zować uwalnianie się azbestu. Nie-
dopuszczone będą działania, które 
mogłyby spowodować zanieczysz-
czenie powietrza włóknami azbe-
stowymi, tj. np. uderzanie, wierce-
nie, łamanie, działania prowadzące 
do uszkodzeń ponad wymaganiami 
technologii demontażu. Usuwanie 
materiałów zawierających azbest 
odbywać będzie się na mokro – 
przed przystąpieniem do prac mate-
riały będą zwilżane wodą z zastoso-
waniem natryskiwacza.

Demontaż płyt acekolowych będzie 
realizowany przy użyciu wyłącznie na-
rzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, 
a w miarę możliwości dążyć będzie się 
do usuwania całych elementów. Po 
demontażu płyty będą zabezpiecza-
ne za pomocą foli i taśmy – przygoto-
wane w ten sposób zostaną przetrans-
portowane do miejsc ich ostatecznego 
unieszkodliwienia.

Podczas prac demontażowych firma 
zastosuje odpowiednie zabezpiecze-
nie w postaci folii na rusztowaniach, 
wykonanie tuneli prowadzących do 
wejść. Ponadto, okna zostaną zaklejo-
ne folią, która bezwzględnie powinna 
pozostać w stanie nienaruszonym do 
zakończenia prac. Dodatkowo upra-
sza się mieszkańców budynków, na 
których będą prowadzone prace zwią-
zane z demontażem płyt acekolowych 
o ewentualne uszczelnienie we wła-
snym zakresie taśmą samoprzylepną 
okien oraz drzwi balkonowych od we-
wnątrz. Marek Greiner

Likwidacja azbestu startuje

H. Wróbla 2H. Wróbla 2

Nie zapomnij posprzątać  
po swoim pupilu!
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Ktoś się urządzi  
a za/płacą wszyscy

O ile remont zlecimy firmie, ta ma świadomość o tym, 
gdzie i w jaki sposób odpady poremontowane legalnie skła-
dować, tym samym mieszkańcy są w tym względzie poin-
struowani i postępują (w większości) jak należy. Co innego, 

gdy przeprowadzamy remont na własną rękę, często robiąc 
to możliwie w taki sposób, by ponieść jak najmniejsze kosz-
ty finansowe. W ostatecznym rozrachunku, murowaną po-
zycją, na której oszczędzamy jest właśnie pozbycie się po-
remontowego gruzu i wszelkich pozostałych po remoncie 

odpadów, co dalej odbywa się na zasadzie: „tu podrzucę 
trochę, tam trochę”. Robimy to również bardzo często przy 
małych pracach remontowych, jak wymiana muszli klozeto-
wej czy okna.

Gruz odnajdujemy wówczas w kontenerach na zmiesza-
ne, zsypach, porzucony przy altanach śmietnikowych, a na-
wet pojemnikach na surowce wtórne (?!). Niewiedza to, czy 
świadome działanie, za którą mieszkańcy ponoszą (i bę-
dą ponosić) koszty? Trzeba mieć świadomość, że aby po-
zbyć się porzuconego przez sąsiada gruzu, trzeba zamówić 
i zapłacić opróżnienie i transport - nie odbywa się to tylko za 
„dziękuję - pieniądze na ten cel pochodzą z naszych (czyn-

szowych) kieszeni. Dalej – trzeba mieć na względzie to, że 
coraz bardziej restrykcyjne wymagania względem segregacji 
odpadów komunalnych w Polsce spowodują w pewnym mo-
mencie i takie działania, że kontrola naszego śmietnika wy-
każe, iż jego użytkownicy - mieszkańcy nieruchomości, któ-
rzy przypisani są do danego śmietnika – nie segregują od-
padów więc… zapłacą za śmieci jeszcze więcej. Nie bacząc 
na to, że część użytkowników jednak segreguje właściwie. 
Poremontowy gruz w pojemniku na odpady zmieszane - na-
wet po niewielkim domowym remoncie - bowiem też daje ta-
ki wniosek, że segregacja odpadów na danej nieruchomości 
nie przebiega w sposób prawidłowy.

Wywóz na zamówienie 
 albo PSZOK

Sezon na małe czy większe remonty za chwilę ruszy na 
dobre. Chcąc więc oszczędzić sobie nieprzyjemności – bo 
tak, delikatnie mówiąc, należy traktować „nakrycie nas” na 
nielegalnym wyrzucaniu do śmietnika gruzu – miejmy świa-
domość tego, jakie mamy w Siemianowicach Śląskich moż-

liwości pozbycia się odpadów poremontowych w sposób le-
galny, nie budzący żadnych wątpliwości:
- dostarczenie go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Wyzwolenia 18E 
(w dni robocze 600-1800, sobota: 700-1500), gdzie jest on 
bezpłatnie odbierany. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
z 24 października 2019 roku, dotyczącą odbioru odpa-
dów komunalnych w mieście, na jeden adres zamieszka-
nia możemy dostarczyć do PSZOK-a (nawet rozłożoną na 
kilka dostaw) 1 tonę odpadów budowlanych.

- wywóz na zamówienie. Nie mając możliwości dostarcze-
nia odpadów remontowych do PSZOK-a (brak samocho-
du, taczki) możemy zamówić w MPGKiM (lub innej fir-
mie zajmującej się odbiorem gruzu) odpłatnie kontener 
lub worek typu big-bak, jaki stawiamy przy ulicy, chodni-
ku nieopodal klatki schodowej, który po zapełnieniu zo-
staje w ramach ceny - po telefonicznym zgłoszeniu – wy-
wieziony. Rafał Grzywocz

Kukułcze jajo wśród odpadówKukułcze jajo wśród odpadów
NNiszczą kontener na odpady i kanał zsypowy, zanieczyszczają gromadzone surowce wtórne, a porzucone  

 przy altanie śmietnikowej – psują estetykę osiedla. Odpady poremontowe to wciąż – co widać po osiedlo-
wych miejscach składowania odpadów – kłopot. Problem, za który dodatkowo płacimy z naszych kieszeni. A bę-
dzie jeszcze gorzej…

Są sposoby na legalne pozbycie się gruzuSą sposoby na legalne pozbycie się gruzu

Porzucanie odpadów poremontowych przy altanach Porzucanie odpadów poremontowych przy altanach 
śmietnikowych karygodneśmietnikowych karygodne

Osiedlowy śmietnik to nie gruzowisko.Osiedlowy śmietnik to nie gruzowisko.
Za wyrzucone odpady poremontowe płacą wszyscy mieszkańcyZa wyrzucone odpady poremontowe płacą wszyscy mieszkańcy
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Wielki Konkurs 2019 - finał

Po raz 27.Po raz 27.
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Ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych nie miało zaległości finansowych na koniec 2019 roku. To najlepszy 
rezultat od lat. „Wielki Konkurs” ogłoszono i rozstrzygnięto już po raz 27. I tradycyjnie – finalistów – osoby, 

które miały „czyste konto”, wyłoniono w administracjach, zaś okolicznościowe spotkanie ze szczęśliwcami odby-
ło się krótko później, 17 lutego br., w siedzibie SSM.

Sens „Wielkiego Konkursu”, 
spotkanie

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 mieszkańców do płace-
nia za mieszkanie bez żadnych opóź-
nień. Zazwyczaj część mieszkańców 
pod koniec roku ma niewielkie zadłu-
żenie i macha na to ręką. A to wyklu-
cza ich z konkursu. „Wielkim Konkur-
sem” Spółdzielnia od ponad ćwierć wie-

ku motywuje wszystkich do tego, aby 
wejść w nowy rok z czystym kontem…

W siedzibie SSM z laureatami „Wiel-
kiego Konkursu” – przybyło ich sze-
ścioro spośród siedmiu wyłonionych – 
spotkali się Wiesław Jaźwiec – prze-
wodniczący Rady Nadzorczej oraz Za-
rząd SSM: Jolanta Sobek – prezes 
Zarządu oraz jej zastępcy Krystyna 
Śliwiok – zastępca prezesa ds. finan-
sowo-księgowych i Marian Odczyk – 
zastępca prezesa SSM ds. technicz-
nych Na wstępie poza gratulacjami 
podkreślano, dlaczego istotne jest sys-
tematyczne płacenie za mieszkanie: - 
To, że mieszkańcy regulują terminowo 
opłatę czynszową pozwala nam syste-
matycznie płacić zobowiązania wobec 
dostawców ciepła, wody, prądu bez 
opóźnień, a tym samym bez odsetek - 
mówiła prezes Jolanta Sobek, zaś Kry-
styna Śliwiok oceniła, że patrząc cało-
ściowo, stosunkowo niski poziom zale-
głości czynszowych w lokalach miesz-

kaniowych, użytkowych i garażach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej świadczy o tym, że mamy zdy-

scyplinowanych członków i użytkowni-
ków lokali, co przekłada się na płyn-
ność finansową całej Spółdzielni. 

Z tymi wypowiedziami zgodził się 
Wiesław Jaźwiec dodając, że jednym 
z pomysłów Spółdzielni na to, jak mo-

bilizować miesz-
kańców do syste-
matycznego pła-
cenia opłaty czyn-
szowej była swego 
czasu właśnie ini-
cjatywa ogłoszenia corocznego „Wiel-
kiego Konkursu”, który się przyjął i jak 
się okazuje – z dobrym skutkiem kon-
tynuowany jest do dzisiaj. Krystyna Śli-
wiok zwróciła zaś uwagę na to, że pa-
trząc w statystyki roczne można za-
obserwować, że w grudniu jest wśród 
członków Spółdzielni pewna tenden-
cja, aby „spłacić się” – a więc wejść 
w nowy rok z czystym kontem. Świa-
domość, że jest „Wielki Konkurs” też 
stanowi jeden z ważnych czynników 
motywujących – podkreślała.

Szczęśliwcy
Zawsze jest to sympatyczna chwi-

la, kiedy wyłonieni spośród tysięcy 
mieszkańców (według Działu Czyn-
szów SSM do WK zakwalifikowano po-

nad 10 tys. gospodarstw domowych) 
szczęśliwcy wybierają nagrody rze-
czowe dla siebie. Żeby było sprawiedli-
wie wpierw odbywa się jednak (znowu) 
losowanie karteczki z numerem, któ-
ry jednocześnie wskazuje kolejność: 
kto wylosuje „jedynkę” wybiera nagro-
dę jako pierwszy. „Dwójkę” - jako dru-
gi i tak dalej. Wszyscy mają takie sa-
me szanse.

Samo losowanie przebiegło ekspre-
sowo, ale decyzja, co przyda się w do-
mu najbardziej, nie należała do najła-
twiejszych…

Problem odpadowy i samochodowy
Nie będąc bywalcem zebrań osie-

dlowych, inną okazją do przedysku-
towania osiedlowych problemów bez-
pośrednio z Zarządem SSM, czyli 
w szerszym gronie, są na przykład ta-
kie spotkania jak właśnie to. Porusza-
ne tematy dotyczą/powinny zaintere-
sować zwykle jak nie wszystkich, to 
znaczną część mieszkańców.

Po tym, jak laureaci konkursu wy-
brali dla siebie nagrody, omówiono 
i tym razem kilka spraw. Dotknięto 
między innymi problemu segregacji 
odpadów. W „Bańgowie” nie wszyst-
kie śmietniki są zamknięte na klucz. 
Mieszkaniec z tego osiedla zwrócił 

Wielki Konkurs 2019 - finał

Po raz 27.

Laureaci Wielkiego Konkursu 2019
Kolejność według wylosowanych numerów  

i wybrana nagroda:
Osiedle „Centrum”

Alfred Kusz - ekspres do kawy
Osiedle „Tuwima”

Norbert Mazurek - smartfon
Osiedle „Michałkowice”

Urszula Pilot - telewizor
Osiedle „Młodych”

Danuta Borkowska - tablet
Osiedle „Węzłowiec”

Jarosław Białowąs - parowar
Osiedle „Bańgów”

Tomasz Dendek - wieża Hi-Fi
Osiedle „Chemik”

Członek SSM nieobecny 
Nagroda nie wylosowana: wolnowar

Laureaci Wielkiego Konkursu 2019
z siedmiu osiedli SSM

- trzymiesięczne zwolnienie z kosztów eksploatacji 
w opłacie czynszowej:

Osiedle „Bańgów”
- Dorota Więckowska

- Patrycja Byl
Osiedle „Chemik”

- Damian Bąk
- Mieczysława Szopa

Osiedle „Centrum”
- Barbara Jankowska
- Teresa Błaszczyk

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Elżbieta Saternus

- Barbara Matlas
Osiedle „Michałkowice”
- Stanisława Ogonek
- Józefa Szydłowska

Osiedle „Młodych”
- Damian Wszołek
- Barbara Kubat

Osiedle Węzłowiec”
- Zofia Szotek

- Dorota Grzelczak

ciąg dalszy na str. 12
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m.in. uwagę na zjawisko podrzuca-
nia tam odpadów, tak do pojemni-
ków na odpady zmieszane, jak i na 
surowce wtórne, a także wskazał na 
ogólnopolski problem związany z bra-
kiem segregacji odpadów lub segre-
gacją w sposób niewłaściwy. Pokusił 
się też o pewne porównanie: - Uwa-
żam, że z prawidłową segregacją od-
padów komunalnych może być tak, 
jak z jazdą po drodze „na suwak”. Do 
momentu, kiedy nie weszła 
w życie stosowna znowelizo-
wana ustawa, na ulicach by-
ła „partyzantka”. Dziś, kiedy 
jest to obowiązkiem i grozi 
za to mandat, jak się okazuje 
nie ma z tym problemu i da 
się – ocenił mieszkaniec.

Marian Odczyk – zastępca 
ds. technicznych podkreślił, 
że dla starszego pokolenia 
trudnym jest wyrobienie ta-
kich nowych nawyków. Więk-
szą troskę powinno przywią-
zywać się do edukacji już od 
najmłodszych pokoleń tak, by 
taki „mały człowiek nasiąknął” pew-
nymi nawykami. Jak dodał: - każdy 
mieszkaniec bez względu na wiek mu-
si dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby 
poprzez prawidłową segregację odpa-
dów komunalnych, odciążyć wysypi-
ska śmieci, a tym samym przyczynić 
się do poprawy naszego środowiska 
naturalnego.

W dyskusji pojawił się również te-
mat porzucania luzem gruzu przy sta-
nowiskach kontenerowych i wyrzuca-
nia odpadów remontowych do zsypu: 
- Prawidłowo jest tak, że mieszkaniec 
zamawia na przykład worek typu big-
-bak i tam składuje odpady, jakie póź-
niej zostają na telefon odebrane. Nie-
stety zjawisko wyrzucania gruzu do 
zsypów nie jest czymś obcym w zaso-
bach spółdzielczych, dlatego jako Za-
rząd SSM przychylamy się do postu-
latów mieszkańców budynków wyra-
żających wolę jego likwidacji. Warun-
kiem na to jest jednak lista z podpisa-
mi większości członków SSM danego 

budynku – wyjaśniał Marian Odczyk. 
- Czynny zsyp – jak dodał – daje też 
ciche przyzwolenie na unikanie obo-
wiązku segregacji odpadów komunal-
nych. Stąd też Zarząd SSM, wydając 

zgodę na zamknięcie zsypu, realizu-
je jednocześnie projekt budowy altany 

śmietnikowej w pobliżu domu i pojem-
ników do segregacji, aby mieszkaniec 
mógł tam swobodnie składować swo-
je odpady.

W dyskusji poruszono też problem 
dużego przyrostu samochodów w osie-
dlach spółdzielczych, a także zwrócono 
uwagę na temat blokowania wyjazdów 
z osiedla, w pobliżu których znajdują 
się przedszkola i szkoły, w czasie do-
wożenia i odbierania dzieci. Za przykład 
podano osiedle „Bańgów” i rejon Szkoły 
Podstawowej nr 16. Pytano, jakie moż-
liwości ma Spółdzielnia, by to zjawisko 
ograniczyć. W odpowiedzi usłyszano, 
że rozwiązania problemu należy szukać 

w Urzędzie Miasta, który ma 
pod sobą szkoły, przedszkola 
i jednostki oświatowe. W dys-
kusji zasugerowano rozwa-
żenie możliwości wykonania 
przyszkolnego parkingu. Jed-
nak jak podkreślono - poje-
dyncze głosy są niesłyszalne. 
Aby taki postulat rzeczywiście 
mógł zostać wzięty poważnie 
pod uwagę, takich interwencji 
musi być więcej.

Wiesław Jaźwiec - prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
a równocześnie przewodni-
czący Rady Osiedla „Węzło-

wiec” przypomniał, że na bazie współ-
pracy Urzędu Miasta i Spółdzielni przy 
ulicy Grunwaldzkiej, na udostępnio-
nym przez Gminę nieużytkowanym te-
renie przy przedszkolu wykonano par-
king, co wpłynęło na poprawę sytuacji 
kierowców w tej części osiedla „Wę-
złowiec”.

Po dyskusji jeszcze raz pogratulo-
wano laureatom szczęścia. Poza na-
grodami rzeczowymi, inna – wyłonio-
na grupa mieszkańców Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej została 
zwolniona z opłaty czynszowej w po-
zycji „eksploatacja” w trzech kolejnych 
miesiącach.

„Czystych” mieszkańców (mieszkań) 
– nie posiadających żadnych zale-
głości na koniec 2019 roku – we-
dług Działu Czynszów SSM było ogó-
łem 10 091, co tylko dobrze świadczy 
o sumienności członków Spółdzielni 
w 2019 roku. Oby bieżący rok pod tym 
względem był co najmniej podobny…

Rafał Grzywocz

Wielki Konkurs 2019 - finał

Po raz 27.

ciąg dalszy ze str. 11

Segregując śmieci  Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje  i chronisz Swoje  
środowisko naturalne!!!środowisko naturalne!!!
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Osiedle „Chemik”
Wkrótce rozpoczną się komplekso-

we roboty malarskie wszystkich sze-
ściu klatek budynku przy ulicy Nie-
podległości 60. Zanim jednak to na-
stąpi zostaną uporządkowane instala-
cje teletechniczne, które mają znaleźć 
się w specjalnie do tego celu zamonto-
wanym korytku.

Od jakiegoś czasu trwa komplekso-
wa wymiana jednego z trzech dźwi-
gów osobowych, jakie wożą miesz-

kańców wieżowca przy ulicy Wale-
rego Wróblewskiego 71. Poza es-
tetycznym wyglądem, realizacja za-
dania ma przynieść oszczędności fi-
nansowe w postaci ograniczenia zu-
życia energii elektrycznej. Windy zo-
staną zsynchronizowane – przysto-
sowane do pracy w grupie trzech 
dźwigów osobowych, przez wymia-
nę aparatury sterującej. Na wezwa-
nie windy przyciskiem zjedzie jed-
na winda, najbliższa, a nie jak by-
ło dotychczas – uruchamiano pracę 
dwóch, trzech.

To ostatnie tygodnie, kiedy można 
robić większą przycinkę osiedlowego 
drzewostanu przed sezonem lęgowym 
ptaków, dlatego administracja realizu-
je teraz postulaty mieszkańców w tym 
zakresie.

Niedawno zrealizowano wniosek 
użytkowników garaży z ulicy Niepod-
ległości 61-63 o dodatkowym doświe-

tleniu terenu. Lampa została już za-
montowana.

Powoli dobiegają końca szeroko za-
krojone prace związane z wymianą ga-
zociągu w osiedlu „Chemik”. W lutym 
takie prace wykonywane były głów-
nie przy budynku Niepodległości 58 
od strony szczytu – dojazdu do szko-
ły i osiedla oraz balkonów. W tej chwi-
li pozostaje kwestia dopilnowania, aby 
teren po robotach został przywrócony 
do porządku.

W marcu rozpoczęły się kolejne 
przeglądy instalacji gazowej i wenty-
lacji w mieszkaniach. Zgodnie z har-
monogramem odbywają się przy: Nie-
podległości 57-59, 61-63, Walerego 
Wróblewskiego 39-41, 51-53.

Osiedle „Młodych”
W klatkach schodowych przy ZHP 3-6 

w dalszym ciągu trwa montaż tzw. „mo-
krych pionów”. To jedno z realizowanych 
przez SSM zadań, zaleconych przez 
straż pożarną odnośnie poprawy bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego we wska-
zanych budynkach spółdzielczych. 

W tej części osiedla, tyle że przy uli-
cy Jana N. Stęślickiego 1 i 2 trwa-
ją prace malarskie w klatkach scho-
dowych. Praktycznie ku końcowi ma-
ją się roboty na pierwszej z nich. W lu-
tym zlecono takie prace w jeszcze jed-
nej klatce schodowej osiedla – przy 
Alei Młodych 10. Wcześniej zamonto-
wano tam wspólne korytko na instala-

cje multimedialne oraz dwa nowe kalo-
ryfery na parterze.

To kolejny rok, kiedy systematycz-
nie w osiedlu wymieniane jest oświe-
tlenie uliczne. Przy kolejnych adresach 
montowane są lampy z modułem LED, 
co ma przyczynić się do oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej. Takie 
prace w lutym wykonano przy chodniku 
w rejonie budynków Jana N. Stęślic-
kiego 1-2 i 3-6 od strony balkonów oraz 
na parkingu przy Pl. Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika 5. Na ten rok to jesz-
cze nie koniec, bowiem administracja 
ma w planach zamontowanie kolejnych 
lamp typu LED w innej części osiedla 
– przy budynku Niepodległości 22-24 
i pawilonie Niepodległości 20.

Rozpoczyna się wymiana wodomie-
rzy w mieszkaniach przy ulicy Teatral-
nej 1-3. 

W najbliższych planach administra-
cji znajduje się między innymi remont 
stopnic schodowych, wymiana balu-
strad i według potrzeb szyn zjazdo-
wych w wejściach do klatek schodo-
wych przy Alei Młodych 1-2 i 8-9. 

Marzec to też okres kolejnych prze-
glądów instalacji gazowych i wentylacji 
w budynkach:

- Szarych Szeregów 1-4,
- Jana N. Stęślickiego 1-6, ZHP 1-6,
- Teatralna 1-3.

Osiedle im. Juliana Tuwima
 Od paru tygodni trwają prace zwią-

zane z kompleksową wymianą dźwi-
gów osobowych przy ulicach Okrężnej 
4, 5, a od niedawna także przy Leśnej 
15. To nie tylko wymiana samej kabiny 
windy wraz z drzwiami windowymi, ale 
i prowadnic, po których „chodzi” oraz 
wszystkich elementów znajdujących 
się w szybie windowym a niewidocz-
nych dla użytkownika.

Ekipa remontowa od dłuższego cza-
su pracuje również w budynku przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 9. Tam od-
malowywane są dwie z trzech klatek 
tego wysokiego budynku – „B” i „C”. 

Osiedlowi konserwatorzy też ma-
ją „ręce pełne roboty”. Przy ulicy 
Okrężnej 8 trwa wymiana wodomie-
rzy w mieszkaniach. Przed przystąpie-
niem do malowania kolejnych klatek 
schodowych ich zadaniem jest przero-
bić tam oświetlenie klatek ze starego 
typu na ledowe.

Bardzo ważną sprawą, jaką pilotuje 
administracja jest temat usuwania nie-
szczelności gazowych, jakie po prze-
glądach technicznych wyszły. Każde 

W klatkach schodowych ruch
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, po pierwszym kwartale  

 bieżącego roku będziemy mieli odmalowanych kolejnych kilkana-
ście klatek schodowych w zasobach SSM. Poza tym, administracje re-
alizują inne punkty, jakie rozpisano w planach remontowych dla każde-
go osiedla albo wynikające z bieżących potrzeb – przycinka drzewosta-
nu, wymiana koszy na śmieci, usuwanie awarii na instalacjach wodnych 
i kanalizacyjnych.

os. „Tuwima”. Po uzyskaniu decyzji administracyjnych z Urzędu Miasta os. „Tuwima”. Po uzyskaniu decyzji administracyjnych z Urzędu Miasta 
przystąpiono do realizacji wniosków mieszkańców przystąpiono do realizacji wniosków mieszkańców 

 o wycinkę niektórych drzew – tu: Leśna 7B o wycinkę niektórych drzew – tu: Leśna 7B

ciąg dalszy na str. 14
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14 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2020

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
ciąg dalszy ze str. 13
naruszenie rur gazowych, czy to w bu-
dynku przy wymianie licznika gazu, czy 
w trakcie prac na sieciach gazowych 
na zewnątrz, może wpłynąć, co poka-
zały przeglądy, na szczelność tych in-
stalacji jako całości. Stąd tak istotne 
jest pilnowanie terminu i wpuszcza-
nie do domu osoby fachowo zajmują-
cej się przeglądem technicznym insta-
lacji gazowych.

Zgodnie z uzyskaną decyzją ad-
ministracyjną Prezydenta Miasta, 
na wcześniejsze postulaty miesz-
kańców, zlecono usunięcie sześciu 
wskazanych we wnioskach drzew. 
W rejonach, gdzie zostały one usu-
nięte, nasadzone będą nowe drzewa 
niskopienne.

W lutym w osiedlu „Tuwima” według 
potrzeb wymieniano m.in. osiedlowe 
kosze na śmieci i ławki.

Osiedle „Michałkowice”
Ekipy malarskie na dobre weszły 

do kilku klatek schodowych budyn-
ków przy ulicy Przyjaźni, jakie zosta-
ły ujęte w planie remontowym na ten 
rok. W kilka tygodni pomalowano klat-
ki schodowe przy Przyjaźni 42, 42A, 
42B oraz – nieco dalej – Przyjaź-
ni 40C. W tej chwili intensywne prace 
prowadzone są przy kolejnej – Przy-
jaźni 40B.

Po kilku miesiącach prac zostały 
ukończone roboty na elewacji fron-
towej budynku przy ulicy Wyzwole-
nia 10, gdzie wykonano nową war-
stwę styropianową i ją pomalowano. 
W tej chwili wszystkie trzy budyn-
ki administrowane przez SSM przy 
tej ulicy – a więc 6, 8, 10 od stro-
ny frontowej prezentują się dobrze. 
Wkrótce, przy Wyzwolenia 10 eki-
pa remontowa zajmie się tym razem 
stroną balkonową, gdzie nastąpi re-
nowacja elewacji – co domknie wie-
lomiesięczne roboty prowadzone na 
tym wysokim budynku.

Administracja zleciła już firmie ze-
wnętrznej remont w sumie 30 balko-
nów dwóch budynków – przy ulicy Sta-
wowej 7 i 11A.

W ostatnich tygodniach po awarii 
była potrzeba częściowej wymiany 
kanalizacji deszczowej przy dwóch 
adresach: Przyjaźni 40A i 42A. Pro-
tokołem konieczności wkrótce, jeśli 
warunki atmosferyczne na to pozwo-
lą, mają też zostać częściowo wy-
remontowane dachy w budynkach, 
gdzie mieszkańcy w administracji 
zgłosili przecieki podczas sezonu zi-

mowego, tj. Przyjaźni 38 i Stawo-
wa 11.

Osiedle „Centrum”
Dwa duże zadania zleciła administra-

cja do wykonania w pierwszym kwar-
tale 2020 roku. Pierwsze to komplek-
sowe odmalowanie klatki wysokiego 

budynku przy Powstańców 54A oraz 
wymiana dźwigów osobowych w wie-
żowcach przy ulicy Śląskiej 48A i 50A. 
Prace potrwają jeszcze kilka tygodni.

Osiedlowi konserwatorzy, jak każde-
go miesiąca, mają do realizacji wpisa-
ne wymiany kolejnych odcinków pio-
nów wodnych w mieszkaniach. Wkrót-
ce takie prace instalacyjne wykonane 
zostaną przy ulicy Ryszarda Gansiń-
ca 9 oraz Śląskiej 48A.

Przełom lutego i marca, jeśli warun-
ki atmosferyczne są dobre, prowa dzo-
na jest przycinka osiedlowego drzewo-
stanu.

Pod koniec lutego został zrealizowa-
ny wniosek mieszkańców z budynku 
przy ulicy Jedności 1, dotyczący za-
montowania niskiego płotku-ogrodze-
nia wzdłuż klombu z roślinami ozdob-
nymi, jaki znajduje się przed budyn-
kiem a którym się opiekują. Postulat wy-
nika z tego, że część właścicieli psów 
mieszkających w okolicy nie szanuje 
czyjejś pracy i pozwala swoim czworo-
nogom załatwić się wprost na zadbany 
fragment obejścia domu, w dodatku nie 
sprzątając po swoich pupilach.

Osiedle „Węzłowiec”
Trwają prace związane z rozbudową 

osiedlowego monitoringu. Do kilku ka-
mer, jakie do tego momentu funkcjo-
nowały w osiedlu „Węzłowiec” – dołą-
czają kolejne dwie. Swoim zasięgiem 
obejmą rewitalizowany teren na tzw. 
pierwszym etapie osiedla, czyli m.in. 
siłownię na wolnym powietrzu, boisko 
wielofunkcyjne i skwer wypoczynkowy, 
jaki ma powstać w tej części osiedla – 
poniżej siłowni, w rejonie budynków 
Władysława Jagiełły 7-9-11, a tak-
że pobliski ciąg pawilonów usługowo-
-handlowych przy ulicy Grunwaldz-
kiej. Wskazanie newralgicznych punk-
tów omówiono na Radzie Osiedla oraz 
z dzielnicowym policji. Monitoring osie-
dla obejmuje dziś tereny sportowo-re-
kreacyjne, część parkingów i garaży.

Z innych zadań, jakie zasługują na 
uwagę warto nadmienić o wykona-
niu kolejnego etapu prac związanych 
z wymianą żarówek i opraw lamp na 
ledowe. Zmienione oświetlenie poja-

wiło się na dużym parkingu przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego, przed pa-
wilonami handlowymi przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 26-28B, co 
domknęło takie roboty w tym rejonie 
osiedla oraz przy budynkach Włady-
sława Jagiełły 33E i 41. Zakończyły 

się prace obejmujące remont instalacji 
domofonowej przy ulicy Grunwaldz-
kiej 7B. Analogowy domofon zastąpio-
no cyfrowym. Wkrótce też, jak zapo-
wiada administracja, nastąpi malowa-
nie całej klatki schodowej, podobnie 
jak później, sąsiedniej klatki „A”. 

Na wniosek mieszkańców i dozor-
ców w niektórych miejscach dostawio-
no nowe przychodnikowe kosze na 
śmieci. Postulat mieszkańców o za-
montowaniu odstraszaczy gołębi na 
budynku – „stop ptaki” przy ulicy Wła-
dysława Łokietka 20 też został w lu-
tym zrealizowany. 

Awarie na sieciach ciepłowniczych 
nie oszczędzają tzw. drugiego etapu 
osiedla. Tym razem problem na sie-
ciach zanotowano w rejonie Włady-
sława Jagiełły 41A, B. W związku 
z tym, Spółdzielnia postuluje do spółki 
Tauron Ciepło o wykonanie gruntow-
nej modernizacji tych sieci.

Osiedle „Bańgów”
Zbliża się remont klatki schodowej 

przy ulicy Władysława Reymonta 38. 
W lutym zamontowano tam poziome 
korytka na instalacje multimedialne. Te-
raz nastąpi przekładanie kabli, a póź-
niej malowanie. Podobnie będzie dalej 
w sąsiedniej klatce – Wł. Reymonta 40.

Dużo uwagi administracja poświęca 
doraźnym remontom balkonów. O po-
trzebie wyrównania spękanych ścian, 
uzupełnienia tynków mieszkańcy wno-
szą w formie pisemnego wniosku, po 
czym komisja techniczna zatwierdza 
to i według kolejności zgłoszeń nastę-
puje remont. Pewne środki finansowe 
na ten cel zabezpieczono w planie re-
montów, ale z pewnością nie uda się 
zrealizować ich wszystkich w ciągu 
jednego roku.

Osiedlowi konserwatorzy zajmują się 
wymianą pionów wodnych. Ostatnio 
przy Marii Skłodowskiej-Curie 57. 
Pojawiła się również potrzeba wymia-
ny odcinka kanalizacji na parterze – 
przy M. Skłodowskiej-Curie 79B.

Trwa wymiana wodomierzy według 
ustalonych harmonogramów. Marzec 
to prace przy ulicy Wł. Reymonta.

Rafał Grzywocz

W klatkach schodowych ruch
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51; 
ul. Boh. Westerplatte 31

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL

s-
69

4/
12

-1
5

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

Czyszczenie i pranie
Tapicerek meblowych

Czyszczenie
Foteli i krzeseł

Czyszczenie
Dywanów i wykładzin

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503 BlankCzysto@gmail.com

Więcej na: BlankCzysto.pl
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ZABIEGI USUNIĘCIA ZAĆMY

dla pacjentów 
posiadających skierowanie do zabiegu 

 

W RAMACH NFZ - BEZ KOLEJEK 
Rejestracja osobista:

Ul. Szpitalna 6;  41-100 Siemianowice Śląskie

Rejestracja telefoniczna: 
32 62 12 700 lub 32 766 05 00

s-
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20

os. „Młodych”. Remont klatki to również wymiana os. „Młodych”. Remont klatki to również wymiana 
grzejników na parterze - Al. Młodych 10grzejników na parterze - Al. Młodych 10

os. „Michałkowice”. Niebawem powinny rozpocząć się os. „Michałkowice”. Niebawem powinny rozpocząć się 
roboty związane z renowacją elewacji od strony balkonów roboty związane z renowacją elewacji od strony balkonów 

- Wyzwolenia 10- Wyzwolenia 10

W klatkach schodowych ruchW klatkach schodowych ruch
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Węzłowiec’. Nowe kamery obserwować będą os. „Węzłowiec’. Nowe kamery obserwować będą 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i ciąg handlowy – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i ciąg handlowy – 

Grunwaldzka/Wł. JagiełłyGrunwaldzka/Wł. Jagiełły

os. „Bańgów”. Trwają doraźne remonty balkonów os. „Bańgów”. Trwają doraźne remonty balkonów 
 – tu: M. Skłodowskiej-Curie 15 – tu: M. Skłodowskiej-Curie 15

os. „Węzłowiec”. W ostatnich tygodniach miała os. „Węzłowiec”. W ostatnich tygodniach miała 
miejsce kolejna awaria na sieciach ciepłowniczych – miejsce kolejna awaria na sieciach ciepłowniczych – 

Wł. Jagiełły 41Wł. Jagiełły 41

os. „Chemik”. Rekultywacja terenów po robotach os. „Chemik”. Rekultywacja terenów po robotach 
gazowych w wielu miejscach niezbędnagazowych w wielu miejscach niezbędna

os. „Chemik”. W lutym przycinano os. „Chemik”. W lutym przycinano 
gałęzie drzew – A. Zgrzebnioka 25gałęzie drzew – A. Zgrzebnioka 25

os. „Młodych”. Kolejny etap os. „Młodych”. Kolejny etap 
wymiany oświetlenia ulicznego na wymiany oświetlenia ulicznego na 

ledowe – J. N. Stęślickiego 1-6, ledowe – J. N. Stęślickiego 1-6, 
chodnik strona balkonowachodnik strona balkonowa

os. „Tuwima”. Prace za os. „Tuwima”. Prace za 
zamkniętymi drzwiami windowymi. zamkniętymi drzwiami windowymi. 
Będzie nowa winda - Okrężna 4, 5Będzie nowa winda - Okrężna 4, 5

W klatkach schodowych ruchW klatkach schodowych ruch
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Remontują klatki schodowe: Aleja Młodych 10, Powstańców 54ARemontują klatki schodowe: Aleja Młodych 10, Powstańców 54A

os. „Tuwima” Od kilku tygodni trwa remont klatek – W. Korfantego 9B, Cos. „Tuwima” Od kilku tygodni trwa remont klatek – W. Korfantego 9B, C

os. „Michałkowice”. Odświeżanie klatek schodowych trwa – Przyjaźni 40-42os. „Michałkowice”. Odświeżanie klatek schodowych trwa – Przyjaźni 40-42

os. „Bańgów”. Przed malowaniem zamontowano os. „Bańgów”. Przed malowaniem zamontowano 
korytka poziome na kable różnych operatorów korytka poziome na kable różnych operatorów 

multimedialnych – Wł. Reymonta 38multimedialnych – Wł. Reymonta 38
os. „Chemik”. Będzie nowa winda os. „Chemik”. Będzie nowa winda 

 – W. Wróblewskiego 71 – W. Wróblewskiego 71

W klatkach schodowych ruchW klatkach schodowych ruch
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1 marca br. weszła w życie uchwa-
ła „w sprawie szczegółowego sposo-
bu i zakresu odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi” 
(uchwała nr 145/2019 Rady Miasta Sie-
mianowic Śl. z 24 października 2019 r.). 
Jeden z ważniejszych jej zapisów doty-
czy zwiększenia częstotliwości odbioru 
odpadów wielkogabarytowych z osie-
dli spółdzielczych z 2 razy w miesiącu – 
jak było do tej pory – do RAZ w tygo-
dniu. Tym samym można mieć nadzie-
ję, że widok gabarytowego śmietniska, 
z jakim dzisiaj nierzadko mamy do czy-
nienia w naszych osiedlach, przestanie 
kłuć w oczy i winien znikąć.

Nadzieja a realia
Zwiększona częstotliwość wywozu 

odpadów wielkogabarytowych proble-
mu nie rozwiąże, jeżeli nie będziemy 
dopasowywać opróżniania mieszkań 
i piwnic pod nadchodzący termin od-
bioru. Bo: jeśli wystawimy szafę w śro-
dę - dzień po odbiorze przez samo-
chód odpadów gabarytowych sprzed 
domu, będzie ona tak stała do kolejne-
go wywozu a więc następnego wtor-
ku… Administracje nie mają technicz-
nych możliwości, aby robić gdziekol-
wiek „przechowalnię”. A i rzadko zda-
rza się – na co często liczymy – by ko-
muś akurat ten wystawiony przez nas 
mebel (czy inny odpad większych roz-
miarów) był akurat potrzebny. Po pro-
stu, jak wystawiony tak stoi.

Nie ma się co czarować. Aby by-
ło estetycznie, czysto i jak trzeba, ja-
ko mieszkańcy – nie licząc wyłącz-
nie na innych – też musimy spróbo-
wać dołożyć do tego osiedlowego po-
rządku coś od siebie. Ma to znacze-
nie zwłaszcza w okresach przedświą-

tecznych, wiosennych porządków, let-
nich remontów… Porządkując piwni-
cę, dom, umawiając transport nowych 
mebli przy równoczesnym pozbywa-
niu się starych, bierzmy pod uwagę 
ustalone harmonogramy wywozu tych 
dużych odpadów, dostępne na tabli-
cy ogłoszeń w klatce schodowej, ad-
ministracji czy na stronie interneto-
wej MPGKiM. Dzień, dwa, nawet trzy 
zwłoki, przy planowanym miesiącami 
„nowym domowym porządkiem”, nie 
sprawi przecież wielkiego „dramatu”, 
a uchroni śmietnik przed tworzącym 
się potem wokół i narastającym z dnia 
na dzień bałaganem.

Jak nie osiedlowy śmietnik 
– PSZOK, mobilne punkty

Wciąż niedostateczna jest wiedza 
mieszkańców na temat funkcjonowa-
nia siemianowickiego Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), zlokalizowanego przy uli-
cy Wyzwolenia 18E i możliwości, ja-
kie bezpłatnie on oferuje. Jeśli nie ma-
my czasu czekać do dnia odbioru me-
bli i innych odpadów wielkogabaryto-
wych z naszego śmietnika, możemy 
je dostarczyć własnym transportem do 
tego punktu. 

Bardzo często zdarza się, że przy 
wiacie śmietnikowej zostawiamy opo-

ny, okna, klozet, a nawet poremonto-
wy gruz, których firma odbierająca nie 
bierze. Widać nadal mobilne punkty 
zbiórki odpadów tzw. problemowych, 
czyli bezpłatny ich odbiór w określo-
nym terminie blisko domu nie wpi-
sał się w nasze kalendarze. A przynaj-
mniej nie we wszystkie. 

Zainicjowana przez Urząd Miasta 
kampania informacyjna, obejmująca 
m.in. kolportaż za pośrednictwem „Mo-
jej Spółdzielni” kolorowych ulotek ma 
pokazać (przypomnieć) mieszkańcom 
możliwości, jakie daje im funkcjonu-
jący w mieście system odbioru odpa-
dów. To pozytywna informacja, kolej-
ny kroczek do przodu, ale… problem 

dostarczenia we własnym zakresie (do 
PSZOK-u, mobilnego punktu odbio-
ru) dużego mebla (poza terminem wy-
wozu), sprzętu AGD-RTV, szyby czy 
muszli klozetowej stanowi i nadal bę-
dzie kłopotem starszych i niezmoto-
ryzowanych siemianowiczan. Są rów-
nież opinie, aby po podwyżce opłaty 
za śmieci nie dzielić odpadów dużych 
rozmiarów a wywozić spod osiedlowe-
go śmietnika wszystko, włącznie z od-
padami, których dziś firma odbierająca 
nie bierze a co leży po stronie miesz-
kańców. To aktualne tematy.

Urząd Miasta zwiększa częstotliwość 
wywozu odpadów – owszem, Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
od jakiegoś czasu przy zabudowywa-
nych stanowiskach kontenerowych – 
o ile są takie terenowe możliwości – 
montuje dodatkową „osłonę gabary-
tową” na utwardzonym terenie, zakry-
wającą częściowo powstający bałagan 
- zgadza się. Zadaniem mieszkańców 
z kolei jest podjęcie próby zgrania ter-
minu wywozu odpadów z pozbyciem 
się ich z własnego mieszkania, piw-
nicy. Do tego, by osiedlowe śmietni-
ki wyglądały estetycznie, a w konse-
kwencji by osiedle było ładne dla oka 
musi „zgrać się” parę elementów. 

Rafał Grzywocz

Wywóz gabarytów raz Wywóz gabarytów raz 
w tygodniu i co dalejw tygodniu i co dalej

CzyCzy od marca problem bałaganu związanego z dużą ilością nagro-
madzonych odpadów wielkogabarytowych przy osiedlowych 

śmietnikach zostanie zlikwidowany a przynajmniej mocno zminimalizowa-
ny? Jest na to szansa, bo ich wywózka jest od teraz częściej… Pozbycie 
się odpadów poremontowych, muszli klozetowej czy opon – pozostaje bez 
zmian, leży w gestii mieszkańców.

Częstszy wywóz nic nie zmieni, jeśli sami nie Częstszy wywóz nic nie zmieni, jeśli sami nie 
dostosujemy się do harmonogramu dostosujemy się do harmonogramu 

 (zdjęcie ilustracyjne) (zdjęcie ilustracyjne)
Muszli klozetowej czy opon wywóz nie obejmuje  Muszli klozetowej czy opon wywóz nie obejmuje  

- tu. W. Korfantego 1- tu. W. Korfantego 1
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Im bliżej terminu wywózki wystawiszIm bliżej terminu wywózki wystawisz
odpady wielkogabarytowe,odpady wielkogabarytowe,

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

informacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytoweinformacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ
NOWY HARMONOGRAM WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

Z BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH SSM
REJON I

Osiedle „Centrum”:
- Kolejowa, Brzozowa, Piaskowa, Powstańców, Komuny Paryskiej, Śląska, Krucza, Jana Pawła II, Spokojna, Ry-

szarda Gansińca.
Osiedle im. Juliana Tuwima:

- Hermana Wróbla, Wojciecha Korfantego.
Osiedle „Młodych”:

- Aleja Młodych, Szarych Szeregów, Jana N. Stęślickiego, ZHP, Bohaterów Westerplatte 4-12, Teatralna.

REJON II
Osiedle „Centrum”:

- Hutnicza, Jedności, ks. Konstantego Damrota, Tadeusza Kościuszki, Michałkowicka.
Osiedle im. Juliana Tuwima:

- Okrężna, Leśna, ks. Jana Kapicy.

REJON III
Osiedle „Chemik”:

- Alfonsa Zgrzebnioka, Niepodległości, Walerego Wróblewskiego.
Osiedle „Młodych”:

- Plac Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika, Grunwaldzka, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły, Jana Polaczka.

REJON IV
Osiedle „Michałkowice”:

- Obrońców Warszawy, Emilii Plater, Władysława Andersa, Marii Dąbrowskiej, Władysława Sikorskiego, 
Kościelna, Pocztowa, Przyjaźni, Harcerska, Stawowa, Wyzwolenia. 

Osiedle „Bańgów”:
- Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej-Curie, Karola Szymanowskiego.

Marzec - 4, 11, 18, 25, Sierpień - 5, 12, 19, 26,
Kwiecień - 1, 8, 16, 22, 29, Wrzesień - 2, 9, 16, 23, 30,
Maj - 6, 13, 20, 27, Październik - 7, 14, 21, 28,
Czerwiec - 3, 10, 17, 2 4, Listopad - 4, 12, 18, 25,
Lipiec - 1, 8, 15, 22, 29, Grudzień - 2, 9, 16, 23, 30.

Marzec - 3, 10, 17, 24, 31, Sierpień - 4, 11, 18, 25,
Kwiecień - 7, 15, 21, 28, Wrzesień - 1, 8, 15, 22, 29,
Maj - 5, 12, 19, 26, Październik - 6, 13, 20, 27,
Czerwiec - 2, 9, 16, 23, 30, Listopad - 3, 10, 17, 24,
Lipiec - 7, 14, 21, 28, Grudzień - 1, 8, 15, 22, 29.

Marzec - 2, 9, 16, 23, 30, Sierpień - 3, 10, 17, 24, 31,
Kwiecień - 6, 14, 20, 27, Wrzesień - 7, 14, 21, 28,
Maj - 4, 11, 18, 25, Październik - 5, 12, 19, 26,
Czerwiec - 1, 8, 15, 22, 29, Listopad - 2, 9, 16, 23, 30,
Lipiec - 6, 13, 20, 27, Grudzień - 7, 14, 21, 28.

Marzec - 5, 12, 19, 26, Sierpień - 6, 13, 20, 27,
Kwiecień - 2, 9, 17, 23, 30, Wrzesień - 3, 10, 17, 24,
Maj - 7, 14, 21, 28, Październik - 1, 8, 15, 22, 29,
Czerwiec - 4, 12, 18, 25, Listopad - 5, 13, 19, 26,
Lipiec - 2, 9, 16, 23, 30, Grudzień - 3, 10, 17, 24, 31.
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Likwidacja azbestu
Dzień dobry,

W związku z planowaną moderniza-
cją elewacji w zakresie usuwania płyt 
azbestowych z budynków, mając na 
celu zmniejszenie niepokoju miesz-
kańców osiedla zwracam się z prośbą 
przedstawienie kilku informacji:
- Jaki jest harmonogram prowadzenia 

prac początek, czas trwania, wyko-
nywania poszczególnych prac. Go-
dziny w których będą prowadzo-
ne prace.

- Czy będą demontowane parapety?
- Czy demontaż będzie realizowany 

w całym budynku czy na poszcze-
gólnych frontach z osobna?

- Jakie będą przewidziane ogranicze-
nia w dostępie do mieszkań?

- Jakie zostaną zastosowane techno-
logie eliminujące prawdopodobień-
stwo przedostania się włókien azbe-
stowych do wnętrza budynku (ko-

mora podciśnieniowa i wykonywa-
nie prób dymnych, uszczelnienia 
okien, otworów, zabezpieczenie ka-
bli tv, demontaż „na mokro”), spo-
sób zabezpieczenia balkonów (czy 
konieczny będzie demontaż osłon 
i innych elementów, jak zabezpie-
czona zostanie podłoga)?

- Jak często będą wykonywane po-

miary koncentracji cząstek azbe-
stu w powietrzu (w budynku, oto-
czeniu), jak prowadzony będzie mo-
nitoring prac i rejestrowane ew. in-
cydenty (dekompresja, niewłaści-
we metody demontażu, niewłaściwe 
odcięcie wnętrza budynku)?

- W jakim stopniu zostanie oczyszczo-
ny teren po pracach – w jakim za-

kresie zostaną zmyte powierzchnie 
mające ryzyko kontaktu (elimina-
cja ryzyka zassania mikro włókien 
azbestu przy otwarciu okna, obmia-
tania balkonu)?

- Krótki opis prawidłowo wykonywane-
go demontażu.

- Gdzie będzie dostępna informacja 
kontaktowa do inspektora kontrolu-
jącego pracę; z którym można się 
skontaktować w przypadku zauwa-
żenia incydentu bądź zaniedbania, 
który będzie w stanie wstrzymać 
w trybie natychmiastowym prace, 
aby usunąć bezzwłocznie narusze-
nie zagrażające zdrowiu mieszkań-
ców?

Pozdrawiam
Andrzej Jończyk

Zarząd SSM: Pragniemy poinfor-
mować mieszkańców budynków, 
z których usuwane będą płyty ace-
kolowe, że wszystkie czynności 

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

Słowo 
wróblem...

Szanowni P.T. Czytelnicy
Od pewnego czasu, a jest tak coraz częściej, Wasze 

e-maile do redakcji adresujecie na inne działy, komór-
ki organizacyjne Spółdzielni i zastrzegacie, iż dane ma-
ją być zachowane tylko do wiadomości redakcji. Oczywi-
ście może się to zdarzyć, lecz w takich przypadkach Re-
dakcja nie jest w stanie zagwarantować 
tajemnicy danych, zgodnie z wymoga-
mi Prawa Prasowego, skoro dany e-
-mail dociera do nas niejako z zewnątrz 
przez „pośrednika”. Prosimy o baczniej-
sze adresowanie e-maili do gazety i wysyłanie ich wy-
łącznie na konto redakcji, tj.: ssm@poczta.fm

Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 
personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pi-
sząc 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 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 
respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i któ-
re w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach deba-
tują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które ocze-

kujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi 
i dlatego też może się zdarzyć, że na ja-
kiś problem nie odpowiemy w danym mie-
siącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła 
do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgod-

nie 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.
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z tym związane będą wykonywane 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi oraz z zachowaniem należytego 
bezpieczeństwa.

Do prac demontażowych została 
wybrana specjalistyczna firma po-
siadająca odpowiednie uprawnie-
nia w tym zakresie oraz długoletnie 
doświadczenie w branży. W trakcie 
tych prac będzie prowadzony sta-
ły monitoring pomiaru cząsteczek 
azbestu w powietrzu (w budynku, 
w otoczeniu) oraz monitoring prawi-
dłowości wykonywania prac. Jak do 
wszystkich robót elewacyjnych, tak-
że do likwidacji płyt acekolowych, 
wyznaczony został inspektor nadzo-
ru, który ma obowiązek permanent-
nie kontrolować te prace. Każdora-
zowo przed przystąpieniem do de-
montażu acekolu zostaną wywieszo-
ne w klatkach schodowych odpo-
wiednie ogłoszenia.

Mieszkania na wynajem
Dzień dobry mam pytanie czy admi-

nistracja nasza posiada jakieś miesz-
kania poza przetargowe lub pod wyna-
jem, gdyż szukamy mieszkania dla oj-
ca i jeszcze dwóch osób.

Pozdrawiam
Czytelnik

Dane do wiadomości Redakcji
Zarząd SSM: Spółdzielnia nie po-

siada w ofercie mieszkań przezna-
czonych na wynajem. Jedyną moż-
liwością nabycia mieszkania z zaso-
bów naszej Spółdzielni jest jego za-
kup na wolnym rynku lub na prze-
targu organizowanym przez Spół-
dzielnię. Wszystkie mieszkania prze-
kazywane do dyspozycji Spółdziel-
ni zgodnie z ustawą muszą być wy-
stawiane na przetarg, który jest 
ogłaszany zarówno w gazetce „Mo-
ja Spółdzielnia”, jak i na naszej stro-
nie internetowej www.ssm.siemia-
nowice.pl

Zdyscyplinować Tauron
Dzień dobry,

piszę w sprawie ogrzewania, pod-
grzewanej wody dostarczanej przez 
firmę Tauron na osiedlu Węzłowiec, 
chodzi konkretnie o teren od ulicy Wła-
dysława Jagiełły 25 wzwyż. Jestem 
mieszkańcem tego osiedla od niespeł-
na sześciu lat. Przez okres ten zaob-
serwowałem niezliczoną ilość noto-
rycznie pojawiających się awarii na 

sieci ciepłowniczej, nieraz mających 
miejsce co tydzień, bywa, że nawet co 
kilka dni.

Sytuacja ta trwa po dzień dzisiejszy, 
nasilając się w okresie grzewczym. 
Awarie te nieraz występują w tych sa-
mych lokalizacjach, co widać po roz-
kopywanych miejscach. Dodatkowo ja-

kość świadczonych usług jest śred-
nia, woda raz jest gorąca raz ciepła, 
a grzejniki pomimo w miarę stabilnej 
temperatury na zewnątrz i braku regu-
lacji grzeją różnie. W razie awarii pra-
cownicy firmy Tauron pracują do go-
dziny piętnastej i kończą pracę, za-
miast działać do skutku czyli do usu-
nięcia usterki.

Wcześniej przez ponad trzydzieści 
lat mieszkałem na innym osiedlu będą-
cym w zasobach SSM, tam takie sytu-
acje nie miały miejsca.

Proszę więc Spółdzielnię o wyjaśnie-
nie przyczyn nie kończących się awa-
rii, informację o tym, czy jakieś kroki 
względem firmy Tauron Spółdzielnia 
już podjęła czy zamierza podjąć?

Na chłopski rozum widać, że z siecią 
ciepłowniczą jest coś nie tak.

Interweniując w Administracji osie-
dla usłyszałem tylko tyle, że nie da się 
z tym nic zrobić, bo Tauron jako mo-
nopolista do niczego się nie poczuwa. 
Irytuje mnie takie podejście do sprawy, 
za usługi te ponosimy niemałe koszta, 
SSM jest dużym klientem dla tej firmy 
i chyba jakieś prawa ma? Czy mamy 
tylko płacić i się nie odzywać?

Pozdrawiam
Czytelnik

Dane tylko i wyłącznie do informa-
cji redakcji

Zarząd SSM: Problem awarii sieci 
ciepłowniczej w rejonie osiedla Wę-
złowiec II jest przedmiotem uwagi 
Administracji osiedla oraz Zarządu 
Spółdzielni. Potwierdzamy, że czę-
stotliwość awarii zarówno na sieci 
wysoko jak i nisko parametrowych 
jest duża, co świadczy o jej kiep-
skim stanie technicznym. Tym sa-
mym zostało wystosowane pismo 
do właściciela „Tauron Ciepło”, 
w którym wyrażamy oczekiwanie 
na podjęcie pilnych i zdecydowa-
nych działań polegających na kom-
pleksowej wymianie sieci. Otrzyma-

ną odpowiedź przekażemy do pań-
stwa wiadomości za pośrednictwem 
tablic ogłoszeniowych na klatkach 
schodowych.

Sprzątanie klatek 
schodowych

Niedawno na korytarzu była informa-
cja przypominająca o sprzątaniu klat-
ki schodowej. Kartka ta wisiała bardzo 
krótko, została zerwana. Z tego wy-
nika, że bardzo mało osób jest chęt-
nych do sprzątania, nie pomagają na-
wet wywieszane na piętrach harmono-
gramy, bo akurat kogoś nie ma albo są 
inne sprawy z których akurat nie chce 
się tłumaczyć sąsiadowi. Dochodzi do 
niepotrzebnych nieporozumień a czę-
sto do kłótni.

Moja propozycja byłaby taka, żeby 
zatrudnić firmę sprzątającą. Dobrze 
by było przeprowadzić wśród miesz-
kańców naszej spółdzielni referendum 
w tej sprawie. Jestem przekonana, że 
większość opowiedziałaby się za za-
trudnieniem firm sprzątających. W in-
nych miastach to działa i jakoś koszty 
nie są przerażające.

Mieszkanka os. „Bańgów”
ul. Reymonta

Proszę nie publikować  
moich danych osobowych.

Zarząd SSM: Z przesłanego listu 
widać jak oczywista, prosta z po-
zoru kwestia utrzymania porząd-
ku w klatce, w której się mieszka 
wzbudza emocje. Brak porozumie-
nia, zrozumienia między sąsiadami 
prowadzi do sytuacji, w której „mo-
je” staje się niczyje, bowiem klatka 
schodowa jest widoczna dla każde-
go z sąsiadów. Rozwiązaniem tego 
problemu jest § 3 pkt. 4 Regulaminu 
porządku domowego SSM, dający 
prawo administracji osiedla po dwu-
krotnym bezskutecznym wezwaniu 
użytkowników do zlecenia wykona-
nia czynności sprzątania firmie ze-
wnętrznej oraz obciążenia użytkow-
nika kosztami czynności poprzedzo-
nej wywieszeniem harmonogramu 
regulującego sprzątanie klatki przez 
poszczególnych użytkowników. Ta-
kie działania zostaną przeprowa-
dzone przez administrację osiedla 
w najbliższym czasie.

Odnośnie referendum informuje-
my, że w roku 2019 na wniosek ze-
brania osiedlowego zostało prze-

ciąg dalszy na str. 22

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW



22 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2020

prowadzone referendum w jednym 
z budynków. Za sprzątaniem było 10 
osób, ponad 40 użytkowników było 
przeciwnych. Uważamy, że podob-
nego wyniku należy spodziewać się 
w innych budynkach, tym bardziej, 
że w znacznej ich większości rela-
cje sąsiadów w tej sprawie są po-
prawne.

Łącznik pieszy 
Korfantego-Kapicy

Do Redakcji zadzwoniła mieszkan-
ka, która nawiązała do listu miesz-
kańca i odpowiedzi Zarządu SSM za-
mieszczonych w poprzednim wydaniu 
„Mojej Spółdzielni” (02/2020, str. 27), 
dotykających kwestii wykonania bez-
piecznego przejścia, łącznika pomię-
dzy ulicami W. Korfantego i ks. J. Ka-
picy.

- Chciałam przypomnieć, że taki 
łącznik był już kilkanaście lat temu, 
ale został skasowany na potrzeby bu-
dowy dyskontu „ALDI”. Skoro miesz-
kańcy czują potrzebę wykonania bez-
piecznego przejścia z osiedla Korfan-
tego w kierunku Kapicy i odwrotnie, to 
nie oni powinni płacić, jak zasugero-
wano, poprzez ewentualną realizację 
projektu w ramach Budżetu Obywa-
telskiego a właśnie „ALDI”, przez któ-
ry zostało takie bezpieczne przejście 
zlikwidowane.

Mieszkanka
Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Teren, na którym 
w 2009 r. wybudowano dyskont AL-
DI nigdy nie należał do Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Właściciel dyskontu zabudowując 
ówczesny chodnik parkingiem i dro-
gą nie miał obowiązku konsultowa-
nia tego faktu ze spółdzielnią.

Wychodząc naprzeciw mieszkań-
com korzystającym z ww. drogi oraz 
w trosce o ich bezpieczeństwo jed-
na z mieszkanek tego rejonu zgłosi-
ła do Budżetu Obywatelskiego 2021 
projekt budowy bezpiecznego doj-
ścia z osiedla Korfantego-Wróbla do 
przystanków autobusowych przy ul. 
ks. Jana Kapicy oraz obiektów han-
dlowych. Chodnik ten miałby po-
wstać na terenach spółdzielni, dys-

kontu ALDI i Urzędu Miasta. Nadmie-
niamy, że wszystkie strony wyraziły 
już zgodę na użyczenie terenu.

Mając na względzie potrzeby osób 
starszych lub z niepełnospraw-
nością ruchową w projekcie tym 
oprócz budowy chodnika znalazła 
się propozycja wykonania także po-

chylni o optymalnych parametrach. 
Podobne rozwiązania, które podyk-
towane są głównie potrzebą likwi-
dacji barier architektonicznych oraz 
poprawy komfortu zamieszkania na 
osiedlach znalazły się także w in-
nych projektach tego typu.

Ogłoszeniodawcy 
– odbierajcie, 
oddzwaniajcie

Z Redakcją skontaktowała się miesz-
kanka, której niedawno przytrafiła się 
awaria wodna w mieszkaniu. Chcąc 
szybkiej interwencji próbowała skon-
taktować się z 2-3 reklamodawcami 
z gazety, proponującymi swoje usługi 
w formie reklamy. Niestety, z żadnym 
nie udało jej się skontaktować od ra-
zu, ani też nie doczekała się telefonu 
zwrotnego później. Mieszkanka prosi 
o to, aby w miarę możliwości reklamo-
dawcy precyzowali godziny, w których 
można się z nimi kontaktować, a jeśli 
już mają „zajęty kalendarz” - oddzwa-
niali, by taką informację mieszkańcowi 
wprost przekazać.

Czytelniczka
Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Reklamodawcy, któ-
rzy odpłatnie zamieszczają ogłosze-
nia na łamach gazety „Moja Spół-
dzielnia” to osoby lub firmy prywat-
ne nie mające powiązań ze Spół-
dzielnią, dlatego też niestosow-
ne byłoby z naszej strony ingero-
wanie w treść składanych ogłoszeń 
bądź weryfikowanie precyzyjno-
ści informacji w nich zawartych. Za 
treść ogłoszeń i późniejszą deklaro-
waną realizację odpowiada wyłącz-
nie ogłoszeniodawca. Redakcja, jak 
nam powiedziano, zareagować mo-

że wyłącznie m.in. wtedy, gdy treść 
ogłoszenia zawiera wulgarny lub 
obraźliwy język.

Wyrażamy jednak nadzieję, że za-
istniała sytuacja nie zniechęci Pani 
do ponownego skorzystania z usług 
naszych reklamodawców, gdy zaj-
dzie taka potrzeba.

Jesteśmy też przekonani, że re-
klamodawcy zapoznają się z treścią 
listu i wyciągną z przedmiotowej 
sprawy odpowiednie wnioski.

Oszuści  
i podwyżka śmieci

Dzisiaj w poniedziałek (17.02) zja-
wili się u mnie „przedstawiciele” spół-
ki „Tauron” i twierdzili, że mam nie-
uregulowane wobec nich zobowiąza-
nia finansowe. Odesłałam tych pa-
nów oznajmiając im, że nie potrzebu-
ję pośredników i sama skontaktuję się 
z „Tauron-em”, a jeżeli dostanę pismo 
to na nie zareaguję. Zadzwoniłam do 
Tauron-u z pytaniem, czy kogoś do 
mnie wysyłano – okazało się, że nie. 
Chciałabym ostrzec innych mieszkań-
ców, że oszuści są aktywni.

Druga sprawa, jaką chcę poruszyć to 
podwyżka stawki za odpady komunal-
ne w naszym mieście. Zrobiłam takie 
rozeznanie i na tle innych pobliskich 
miast – u nas za śmieci będziemy te-
raz płacić najwięcej.

Poruszyłam tę sprawę w naszym 
Urzędzie Miasta. Pani, z którą roz-
mawiałam, z rozbrajającym uśmie-
chem powiedziała mi, że do przetargu 
przecież przystąpiła tylko jedna firma: 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej (MPG-
KiM)… To ja się pytam: nie ma tu in-
nych firm zajmujących się odpadami 
i tym samym konkurencyjnych ofert? 
Mam więc również taką propozycję 
– czy w takim razie Spółdzielnia, bę-
dąc tak dużą i doświadczoną instytu-
cją, pomogłaby kolejnym razem zna-
leźć na rynku inne firmy zajmujące się 
odpadami komunalnymi, które by w ta-
kim konkursie mogły, chciały wziąć 
udział?

Czytelniczka
Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Odpowiadając na 
pierwszą część e-maila gratulujemy 

ciąg dalszy ze str. 21
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czujności. Na łamach gazety „MS” 
już wielokrotnie ostrzegano przed 
fałszywymi przedstawicielami firm 
chcących wyłudzić pieniądze lub 
dane osobowe. Korzystając z oka-
zji ostrzegamy ponownie i prosimy 
o zachowanie szczególnej ostrożno-
ści. W przypadku takiej wizyty najle-
piej zadzwonić do danej firmy w ce-
lu weryfikacji czy rzeczywiście ma-
my do czynienia z ich przedstawi-
cielem.

Odnośnie drugiej części e-ma-
ila dotyczącego gospodarki odpa-
dami komunalnymi informujemy, 
że zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach za 
gospodarkę odpadami komunalny-
mi odpowiada Gmina. Urząd Mia-
sta Siemianowice Śl. realizując za-
pisy ww. ustawy organizuje prze-
targ na wybór firm odbierających 

odpady na zasadach określonych 
w Ustawie Prawo zamówień pu-
blicznych, dlatego też spółdziel-
nia nie może być w takim przetar-
gu stroną oraz nie ma wpływu na 
udział danej firmy w postępowaniu 
przetargowym.

„Landeco” zamknięte 
a dowożą śmieci 

z zewnątrz?
Chciałbym zainteresować władze 

miasta terenem po dawnym wysypi-
sku śmieci „Landeco”. Mówiło się ja-
kiś czas temu, że „Landeco” zostało 
definitywnie zamknięte, podczas gdy 
nadal na te tereny trafiają odpady. 
W dodatku dowożone są ciężarówka-
mi na obcych rejestracjach, zaś wywóz 
stamtąd odbywa się już innymi autami. 
Jest tam wprawdzie jakaś zadaszona 
wiata, ale kto wie, czy nie jest to jed-

no ze źródeł brzydkiego zapachu, jaki 
unosi się raz po raz nad „Bańgowem”? 
Gdyby pokusić się tak o zamontowa-
nie na wjeździe w lewo od strony uli-
cy Zwycięstwa za wiaduktem (jadąc 
od „Bańgowa”) monitoringu, myślę, 
że szybko Urząd Miasta znalazłby po-
twierdzenie moich słów.

Pozdrawiam Czytelnik

(Mieszkaniec Niepodległości 22)
Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: W trosce o odpo-
wiedni komfort mieszkańców os. 
„Bańgów”, Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej zobowią-
zuje się do przekazania Pańskich 
uwag dot. monitorowania terenów 

firmy Landeco odpowiedniemu wy-
działowi Urzędu Miasta Siemianowi-
ce Śląskie.

Parkowanie  
samochodów dostawczych

list do firmy
Zwracam się z prośbą o nie parko-

wanie dostawczych samochodów fir-
mowych na parkingach osiedlowych 
należących do Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Takie samochody zajmują więcej 
miejsca niż samochody osobowe na 
i tak ciasnych parkingach osiedlowych, 
a dodatkowo ich kierowcy mają ten-
dencje do parkowania równoległego 
w taki sposób, że przed samochodem 
zostawiają sobie 2-3 metry wolnego 
miejsca „na wyjazd”. W ten sposób 
zajmują nawet nie dwa, ale 2,5 miej-
sca parkingowego. Dodatkowo kie-

rowca samochodu o nr rejestracyjnym 
SK1...L często popełnia wykroczenia 
parkując poza miejscami wyznaczony-
mi i niszcząc zieleń (zdjęcie zrobione 
przy budynku przy ul. Niepodległości 
64, 29 stycznia o 7 rano).

W okolicy znajdują się parkingi strze-
żone. Wykupując tam miejsce, firma 
nie będzie obciążała mieszkańców 
spółdzielni kosztami parkowania swo-
ich pojazdów, co z pewnością wpłynie 
pozytywnie na wizerunek El....

Liczę na Państwa zrozumienie w tej 
sprawie. Email przesyłam również do 
wiadomości SSM.

z poważaniem
Michał Klonowski

Od kilku miesięy na parkingu przy 
budynkach Niepodległości 64/66 w za-
sadzie nie ma możliwościi zaparko-
wania już od godziny 18:00. Pilne jest 
zwiększenie liczby miejsc parkingo-

wych w tej okolicy, ale dopóki nie uda 
się tego zrobić proponuję wprowadze-
nie kilku rozwiązań które pomogą le-
piej wykorzystać dostępną przestrzeń.
1) Wymalowanie linii wyznaczają-

cych miejsca parkingowe równole-
głe i prostopadłe (po remoncie na-
wierzchni nie ma ich zupełnie!). 
Obecnie wiele miejsca jest mar-
nowane przez niewłaściwe odstę-
py pomiędzy samochodami i tam, 
gdzie mogłyby zaparkować 3 samo-
chody, mieszczą się dwa.

2) Ustawienie tabliczek zakazujących 
parkowania samochodów innych 
niż osobowe. Samochody dostaw-
cze powinny być parkowane na par-
kingach firmowych lub wynajętych 
miejscach parkingowych. W chwi-
li obecnej mieszkańcy spółdzielni 
pokrywają koszty parkowania sa-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 24
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mochodów firmowych. Ich kierowcy 
mają tendencje do parkowania rów-
noległego w taki sposób, że przed 
samochodem zostawiają sobie 2-3 
metry wolnego miejsca „na wyjazd”. 
W ten sposób zajmują nawet nie 
dwa, ale 2,5 miejsca parkingowe-
go. Zdarzają się również przypadki 
niszczenia zieleni, jak na dołączo-
nym zdjęciu.

3) Usunięcie z parkingu na koszt wła-
ściciela samochodów długo nieuży-
wanych. Niektóre stoją w tym sa-
mym miejscu od ponad roku.

4) Stworzenie wspólnie ze Szkołą 
Podstawową nr 1 strefy Kiss & Ri-
de wzdłuż ulicy Kapicy, tak, aby ro-
dzice odwożący i odbierający dzie-

ci nie musieli wjeżdżać w wąskie 
uliczki osiedla. Przy ulicy Kapicy po-
winny zostać stworzone miejsca do 
krótkotrwałego postoju oraz bram-
ka, przy której dzieci będą odbiera-
ne przez pracowników Szkoły. Te-
go typu rozwiązania stają się normą 
w miastach, Siemianowice nie po-
winny pozostać w tyle (przykład na 
drugim zdjęciu).

z poważaniem
Michał Klonowski

w listach w temacie wpisano:
Proszę o odpowiedź na łamach „MS”
Zarząd SSM: Bardzo dziękuje-

my za nadesłany list z apelem skie-
rowanym do osób korzystających 
z samochodów firmowych, który pu-
blikujemy na łamach naszej gazetki. 
Odpowiadając na pytania dotyczą-
ce parkingu przy ul. Niepodległości 

64-66 informujemy, że po zakończe-
niu okresu zimowego Administra-
cja Osiedla odnowi linie parkingo-
we, porządkując tym samym właści-
we parkowanie.

Ustawienie znaku zakazującego 
właściwe parkowanie jest dość kon-
trowersyjne biorąc pod uwagę, że 

samochód służbowy często wyko-
rzystywany jest również w celach 
prywatnych, podobnie jak pozosta-
łych użytkowników samochodów 
parkującym na tym parkingu. Trud-
no w takiej sytuacji zabraniać wjaz-

du na parking takim kierowcom, co 
oczywiście nie zwalnia go od parko-
wania w sposób dający szansę za-
parkowania również innym osobom.

Również kwestia usuwania sa-
mochodów długo parkujących 
jest trudna do rozwiązania acz-
kolwiek nie jest niemożliwa, bo-
wiem kryterium „długiego nieuży-
wania” nie upoważnia zarządcy 
do podjęcia działań usunięcia ta-
kiego pojazdu. Jest to możliwe 
jeśli dany pojazd zagraża bezpie-
czeństwu (wyciek płynów eksplo-
atacyjnych) czy też nosi oznaki 
włamania, a ze strony właścicie-
la nie widać zainteresowania po-
jazdem. Dopóki jednak nie wystę-
puje taka przesłanka, a na domiar 
opłacone są obowiązkowe skład-
ki jak i aktualne przeglądy tech-

niczne, dopóty nie ma przesłanek 
aby uznać takie parkowanie za 
niewłaściwe.

Na zakończenie informujemy, że 
z uwagi, iż droga ul. Kapicy nie jest 
własnością spółdzielni, przedsta-
wiony ciekawy pomysł utworzenia 
strefy „Kiss&Ride” przekażemy do 
Urzędu Miasta celem rozpatrzenia.

Fatalne ogrodzenie
Witam,

Proszę o pomoc w sprawie ogrodze-
nia ogródka, znajdującego się po pra-
wej stronie przy schodach wejścio-
wych do budynku przy ulicy Grun-
waldzkiej 3D.

Ogrodzenie to składa się z niebez-
piecznych ostrych zardzewiałych me-

talowych prętów, na których owinię-
ty jest gruby metalowych drut i powy-
krzywiana siatka. Ostre zakończenia 
ogrodzenia zagrażają bezpieczeństwu 
lokatorów, a całość bardzo szpeci oto-
czenie. Ogrodzenie w tym miejscu nie 
jest do niczego potrzebne, a szczegól-
nie takie, które może wbić się w nogę, 
rozerwać ubranie, czy też sprawić, że 
ktoś się o nie potknie.

Od czasu remontu budynku i chodni-
ków wokół bloku czekamy, aż ktoś do-
strzeże problem, ale bez skutku. Za-
tem zwracam się z prośbą o usunię-
cie ogrodzenia w całości – wszystkich 
prętów rodem z niezabezpieczonego 
placu budowy, zardzewiałych drutów 
i siatki. Proszę też o pouczenie sąsia-
dów, opiekujących się tym ogródkiem, 
o odpowiedzialności i zasadach bez-
pieczeństwa oraz zadbanie o estetycz-

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej  
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ny wygląd otoczenia przy budynku.
Jeżeli sąsiedzi chcą mieć ogrodze-

nie w ogródku to niech postawią pło-
tek, który będzie ozdobą i nie będzie 
stanowił zagrożenia.

Będziemy wdzięczni za pomoc. Załą-
czam zdjęcia ogrodzenia.

Pozdrawiam Lokatorka
Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Z uwagi na fakt, że 
przydomowe ogródki zawsze po-
wstawały z inicjatywy oraz stara-
niem mieszkańców, Administra-
cja ustali osobę, która będzie 
sprawować opiekę nad tym tere-
nem. To pozwoli na uzgodnienie 
dalszego postępowania z ogro-
dzeniem bądź w przypadku bra-
ku zgłoszenia do podjęcia decy-
zji w ramach kompetencji Admi-
nistracji.

Podziękowanie
Chcielibyśmy w tym krótkim piśmie 

wyrazić uznanie dla Państwa pracy. 
Przeprowadziliśmy się do Siemiano-
wic Śląskich w połowie 2017 roku. Za-
mieszkaliśmy na „Osiedlu Młodych”. 
Od tego czasu kilkakrotnie potrzebo-
waliśmy Waszej pomocy.

Niedługo po przeprowadzce 
w przewodzie kominowym zagnieź-
dziły się gołębie przez co z kratki 
wentylacyjnej w łazience wysypywa-
ły się ptasie odchody, innym razem 
w elewacji gniazdo uwiły sobie kaw-
ki, które z kolei zanieczyszczały bal-
kon, kilka razy zacinała się winda, 
a ostatnio pękła rura w łazience. We 
wszystkich tych przypadkach pra-
cownicy SSM działali bardzo szybko, 
sprawnie, a co najważniejsze sku-
tecznie. I za to wszystko chcieliby-
śmy im oraz kierownictwu serdecz-
nie podziękować.

Mieszkańcy
Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Jest nam niezmier-
nie miło gdy czytamy tego typu li-
sty adresowane do służb Spółdziel-
ni. Cieszy nas taka ocena świadczą-

ca, że potrafimy dostrzec wysiłek in-
nych. Dziękujemy za te słowa i po-
przez ich publikację przekazujemy 
pracownikom.

Wydłużający się remont 
a nerwy sąsiadów

Jestem mieszkanką zasobów Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej z Michałkowic. Od około pół ro-
ku u sąsiadów trwa remont mieszka-
nia. Nie można swobodnie rozmawiać, 
o wypoczynku nie ma mowy. W miesz-
kaniu spędzamy dużo czasu, bo jest 
tu osoba nie w pełni sprawna, dlate-
go coraz ciężej znosimy przedłużające 
się roboty remontowe. Remont ograni-
czył nam nawet kontakty ze znajomy-
mi, tylko słyszymy pytania: czy u was 
nadal remontują?

Rozmawialiśmy o tym z sąsiadami 
od remontu, ale pani powiedziała, że 
nie wie kiedy się skończy. Chciałam 
dowiedzieć się, czy istnieje jakiś zapis 
w regulaminach Spółdzielni albo in-
ne możliwości na to, aby wymusić na 
mieszkańcach, by ich remonty nie cią-
gnęły się miesiącami, na czym cierpią 
inni współmieszkańcy? Czy są jakieś 
ramy czasowe prowadzenia remontu 
w budynku wielorodzinnym? Co ma-
my zrobić?

Mieszkanka klatki schodowej
Kościelna 34C

Zarząd SSM: Zasady współżycia 
mieszkańców zasobów Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
reguluje Regulamin porządku do-
mowego udostępniony na naszej 

stronie internetowej, zgodnie z któ-
rym:

„użytkownik lokalu jest obowiąza-
ny do korzystania z lokalu budynku 
i jego otoczenia w zgodzie z dobry-
mi obyczajami i w sposób nie utrud-
niający korzystanie z nieruchomości 
przez inne osoby”

Ponadto par. 12 ust. 2 Regulaminu 
określa zasady na jakich może być 
wykonywany remont mieszkania:

„wykonywanie głośnych prac w bu-
dynku zakłócających spokój innym 
użytkownikom (np. wiercenie, kucie 
itp.) dopuszczalne jest w godzinach 
od 8:00 do 19:00 codziennie, z wy-
łączeniem niedziel i świąt uznanych 
za dni wolne od pracy. O planowa-
nym terminie wykonywania tych 
prac użytkownik zobowiązany jest 
z odpowiednim wyprzedzeniem po-
wiadomić sąsiadów”.

Warto też szczerze porozmawiać 
z sąsiadami i przedstawić im swoje 
uwagi dotyczące prowadzonego re-
montu, gdyż mogą oni nie zdawać 
sobie sprawy z uciążliwości, jakie 
powodują prace remontowe dla po-
zostałych mieszkańców budynku.

Dwa e-maile
otrzymaliśmy od W. Z. zamieszka-

łego w budynku przy ul. Powstań-
ców 46a. Obydwa listy były nadzwy-
czaj oszczędne w słowach. Jak usta-
liliśmy e-maile mogły dotyczyć re-
montu balkonów. Podczas przepro-
wadzonego wyjaśnienia poinformowa-
no nas: W odpowiedzi na list miesz-
kańca z ul. Powstańców 46 informuje-
my, że wymieniony balkon został wy-
remontowany, a pozostałe balkony zo-
stały zlustrowane w czasie przeglądu 
dokonanego przez inspektora nadzoru 
budowlanego, który nie stwierdził za-
grożenia życia i zdrowia mieszkańców.

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

tel. 606 596 765 

A.A.AUTOKARY, 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 

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

tel. 662 653 111 SZKOLENIE psów, psie przedszkole, 
porady w wychowaniu, 

tel. 603 882 906 

MALOWANIE, tapetowanie, drobne 
remonty. Firma MIR-BUD, 

tel. 608 383 894

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

ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, sufi-
ty podwieszane, gładzie, kafelkowanie, 

tel. 32 245-95-87, 504 593 016 

FIRMA Rem-Kom, kompleksowe re-
monty domów i mieszkań. Instalacje 
elektryczne, wod-kan, c.o., gładzie, ka-
felkowanie, zabudowy, 

tel. 799 971 984 

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego ro-
dzaju naprawy - hydrauliczne (w tym 
WC podtynkowe), c.o., elektryka, ga-
zowe (w tym piecyki), ślusarstwo. Re-
gulacja i naprawa okien, kompleksowe 
remonty. Tanio, solidnie. Najlepszy fa-
chowiec w mieście,  tel. 503 427 475 

MATURA z matematyki? Nie pro-
blem!! Intensywne kursy maturalne. 
www.modus.edu.pl, tel. 503 624 249

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy, 

tel. 668 222 496

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

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

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

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

REGULACJA okien PCV, wymiana 
i naprawa uszczelek, 

tel. 602 314 720 

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, 

tapicerki karcherem, skuteczne 

odplamianie, Siemianowice Śląskie,
 tel. 604 243 950

CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
  tel. 32 761-11-00

ul. Andersa 1, Poniedziałek - Piątek 
7.00-21.00, sobota 8.00-15.00, 
  tel. 32 228-28-89

ul. Wł. Jagiełły 4, Poniedziałek-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. Jana III Sobieskiego 30,  
Poniedziałek-piątek 8.00-18.00,  
sobota 8.00-12.00
 tel. 32 765-92-05

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. 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

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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Oszczędzając ciepło pamiętaj  Oszczędzając ciepło pamiętaj  
o prawidłowej wentylacji!!!o prawidłowej wentylacji!!!

MIESZKANIOWE

KUPIĘ dom, część domu lub mieszka-
nie w domu w Siemianowicach lub Ka-
towicach,  tel. 601 456 321

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, może 
być do remontu lub zadłużone,  
 tel. 601 456 321

KUPIĘ mieszkanie na Bytkowie - 2, 
3-pokojowe za gotówkę, osoba prywat-
na. Może być do remontu lub zadłużo-
ne,  tel. 888 989 989, 666 116 114

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

KUPIĘ mieszkanie na Bytkowie lub 
okolicy prywatnie, za gotówkę,  
 tel. 791 301 302

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

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

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

RÓŻNE

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

LOKAL do wynajęcia 23,5 m2 w Sie-
mianowicach Śl. przy ulicy Śląskiej,  
 tel. 693 134 785

SPRZEDAM ogródek działkowy 
w Siemianowicach Śl. - R.O.D. „Po-
kój”, pow. 391 m2,  tel. 537 464 220

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

PILNIE kupię garaż na Węzłowcu,  
 tel. 608 300 248

OGŁASZAJ SIE W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO

„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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Sprzedam pawilon handlowy 
pod każdy rodzaj działalności 

przy ul. Jagiełły 29, os. „Węzłowiec”
tel. 507 001 543

s-548/3-20
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Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub na stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.com

Dom Kultury „CHEMIK”, Siemianowice Śląskie - Bytków ul. Niepodległości 51

Te r m i n y  z a j ę ć  z e s p o ł ó w 
 i  k ó ł e k  z a i n t e r e s o w a ń

DLA KAŻDEGO: 
dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

Poniedziałek
14.00 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 20.00 Spotkanie Klubu Seniora - Klub Centrum (ul. 

Powstańców 54)
16.00 - 20.00 Próby zespołów muzycznych
18.00 - 20.15 Nauka gry na gitarze
18.00 - 21.00 Hip-hop - zajęcia taneczne dla młodzieży

Wtorek
11.00 - 14.00  Próby zespołów muzycznych
13.30 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 20.00  Spotkanie Stowarzyszenia Amazonek 

„Razem”
16.00 - 20.00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
16.00 - 18.00  Strzelanie.  

Zajęcia z bronią pneumatyczną
18.00 - 21.00  Nauka gry na gitarze

Środa
14.00 - 18.00 Spotkania koła Polskiego Związku Niewido-

mych - Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
16.00 - 18.00 Nauka gry na pianinie
17.00 - 18.00 Zumba fitness. Zajęcia taneczno-rekreacyj-

ne dla każdego
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego
16.00 - 21.00 Skat dla każdego

Czwartek
14.00 - 21.00 Spotkanie Klubu Seniora w DK „Chemik”
16.00 - 20.00 Próby zespołów muzycznych

Piątek
15.00 - 20.00 Nauka gry na gitarze
16.00 - 21.00 Tenis stołowy - po uprzednim uzgodnieniu
16.00 - 20.00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30 Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną

P o ł a m  g ł o w ę

SUDOKU 3/20
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SUDOKU
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.
Co to takiego?

Co to jest: małe, czerwo-
ne, trójkątne?

Bez parasola
Jeśli troje dzieci i ich trzy 

psy nie znajdowało się pod 

parasolem, to jak to się stało, 
że żadne z nich nie zmokło?
Jak przeskoczyć ołówek?

Kilka osób miało za za-
danie przeskoczyć ołówek, 
który leżał na podłodze. Nikt 
nie zdołał tego zrobić. Dla-
czego?

Bliźniacy
Marcin i Kuba są bliźnia-

kami. Marcin twierdzi, że 
przyszedł na świat przed 
Kubą, a jednak jego urodzi-

ny przypadają dzień póź-
niej niż urodziny Kuby. Jak 
to możliwe?

3 jabłka
Parys miał w koszu trzy 

jabłka, które rozdał 3 bogi-
niom tak, że każda z nich 
dostała jedno jabłko, ale 
jedno jabłko zostało w ko-
szyku. Jak to możliwe?

Na końcu tęczy
Co jest na końcu tęczy?

Gęsi
Szły gęsi gęsiego – jedna 

za drugą. Ile było gęsi?
Kolejne dni tygodnia

Gdzie czwartek jest przed 
środą?

Rozwiązanie SUDOKU 2/20
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Matka do córki:
- O której ty wracasz do domu?! Ja 

w twoim wieku...
- Wiem, wiem - przerywa dziewczy-

na. W ogóle nie wychodziłaś z domu, 
bo ja miałam pięć miesiecy.

J K L

Wściekła żona wita w drzwiach mę-
ża uwalanego szminką, cuchnącego 
alkoholem:

- Mam nadzieję, że masz jakiś dobry 
powód by zjawiać się w takim stanie 
o szóstej nad ranem?!

- No śniadanie, ma się rozumieć... 
J K L

Mama pyta Jasia:
- Dlaczego chowasz strzelbę taty?

- Żal mi dziewczynek.
- Nie rozumiem...
- Słyszałem jak tata rozmawiał przez 

telefon z kolegą i mówił, że pójdą 
zapolować na dziewczynki...

J K L

Znaczenie wyraz:
POZIOMO: 3. Ekler; 8. Truje na da-

chu; 9. Dawniej zwany kasjopem; 
10. Ciastko z kremem; 11. Czarny 
Ląd; 12. Nakrycie trzonu kuchenne-
go; 13. Dzida; 14. Czarna na dachu; 
16. Śląska gra w karty; 18. Ciężar cia-
ła; 19. Rodzaj opału; 20. Rybie jaja; 
21. Czepia się psiego ogona; 22. Może 
być fotograficzny; 27. Kurtka dżokeja; 
30. Zespół fachowców; 31. Forma roz-
liczeń; 32. Krawędź; 33. Pręty w pie-
cu; 34. Odchudzone kołki; 35. Brynica 
w Siemianowicach Śląskich; 36. Wy-
spa czarodziejki Kirke. 

PIONOWO: 1. Nocna przy łóżku; 
2. Leśny owoc; 3. Szkło imitujące bry-
lanty; 4. Biodegradowalne na bioodpa-
dy; 5. Pokrywa na zawiasach; 6. Wtło-
czenie paliwa; 7. Posągowa podpora; 
14. Pod parterem; 15. Odraza; 16. Na-
stolatka jak ptaszek; 17. Formularz 
z pytaniami; 23. Pochutnik, drzewo tro-
pikalne; 24. Bój sztangisty; 25. Obok 
praktyki; 26. Powitamy ją w tym mie-
siącu; 27. Murarska skrzynia na zapra-
wę; 28. Żabie jaja; 29. Kuzyn aligatora.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 10 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do dnia 22 marca br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 3/2020 r. de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 3/20 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 02/2020 z hasłem: Zimowe klimaty 
otrzymują: Ilona Gremlik, ul. Wł. Ja-

giełły 29, (I nagroda); Gabriela Kokot, 
ul. ZHP 3 (II); Edyta Tomaszewska, 
ul. Pocztowa 11 (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór wygranych. Fun-
datorem pierwszej nagrody jest PHU 
MMJ Marcin Janos, a pozostałych Ar-
con s.c. Arciszewscy Barbara i Witold.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 

adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję 

w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, 

w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-

dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-

kania wskazanego w nadesłanym rozwiąza-

niu) do jednorazowego losowania i publikacji 

jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane 

podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do 

ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania i przeno-

szenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwy-

cięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy
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Za miesiąc Święta Wielkanoc-
ne i przypominamy zamierzającym 
wykonać samodzielnie jeden z naj-
ważniejszych świątecznych przy-

smaków, że czas najwyższy, by za-
brać się do roboty. Mowa o domowej 
szynce. My proponujemy też domo-

wą, ale mniej czasochłonną w przy-
gotowaniu szynkę z cielęciny i napo-
je, które na słotne dni – w marcu jak 
w garncu – będą jak znalazł.

Szynka cielęca
2 kg cielęciny z udźca bez kości, 

2 szklanki mleka, 3 cebule, 3 marchew-
ki, 2 pietruszki, por, 1/2 selera, sól. MA-
RYNATA: szklanka winnego octu (lub 
białego wina), 3-4 goździki, po 6-8 ziare-
nek ziela angielskiego i pieprzu, szczyp-
ta cukru. Cielęcinę ułożyć w kamien-
nym garnku, zalać przegotowanym mle-
kiem i na 2 dni wstawić na najniższą pół-
kę w lodówce. Z podanych składników 
i szklanki wody zagotować marynatę. 
Mięso wyjąć, osuszyć, ponownie ułożyć 
w kamiennym garnku, zalać marynatą. 
Przykryć, przycisnąć talerzykiem i ma-
rynować 3-4 dni, codziennie przewraca-
jąc. Wyjęte z marynaty mięso opłukać, 
osuszyć, natrzeć solą. Obrane i umy-
te jarzyny drobno pokroić, włożyć do 
rondla, zalać marynatą. Cielęcinę cia-
sno zwinąć, związać nitką, włożyć do ja-
rzyn. Gotować na małym ogniu 1½ do 2 
godzin. Jeśli płynu będzie za mało, do-
dać octu z wodą lub kieliszek białego wi-
na. Zostawić w wywarze do ostygnięcia. 
Podawać na zimno, udekorowaną kor-
niszonami i marynowanymi grzybkami, 
z sosem zielonym lub tatarskim.

Napój z miodu z żółtkami
2-3 łyżki miodu, 2 żółtka, 1-2 cytryny, 

2 szklanki mocnego naparu herbaty. 
Miód utarty z żółtkami wlewać powoli, 
ciągle mieszając, do gorącego naparu 
herbaty z dodatkiem soku wyciśnięte-
go z cytryn. Najlepiej pić gorący. Napój 
można też sporządzić z herbatek zio-
łowych, np. z lipy, czarnego bzu.

Kawa z goździkami i cynamonem
6 łyżeczek kawy, cynamon, 3-4 goź-

dziki, 2-3 łyżki cukru pudru, 2 szklan-
ki wody. Kawę wymieszać z cukrem 
i przyprawami, zalać wrzącą wodą i po-
woli podgrzewać do trzykrotnego lek-
kiego zawrzenia. Na chwilę napój przy-
kryć, zamieszać i rozlać do filiżanek.
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Czy jesteś dobrą żoną 
i dobrym mężem?Na rozg rzewkę  

p rzed  Św iętami
Panie spod znaku 

Barana są urodziwe 
i pełne wdzięku. Są 
dobrymi żonami, ale 

nieco despotycznymi. Pan Baran też 
jest dobrym mężem, pod warunkiem, 
że żona zbytnio nie krępuje jego wol-
ności, bo tego nie znosi. Jest zaradny 
i zapobiegliwy.

Pod znakiem Byka 
rodzą się panie go-
spodarne i oszczęd-
ne. Cierpliwie i wy-

trwale potrafią dążyć do celu. Swoje 
zainteresowania skupiają głównie na 
mężu i dzieciach. Pan Byk lubi prze-
bywać w domu, jeśli żona potrafi stwo-
rzyć dobrą atmosferę.

Żony urodzone pod 
znakiem Bliźniąt są 
wymagające, ocze-
kują od męża speł-

nienia ich zachcianek, same zbyt wie-
le z siebie nie dając. Mają szerokie za-
interesowania. Pan Bliźniak nie jest ła-
twy we współżyciu, szczególnie z po-
wodu zmiennych nastrojów.

Pani Rak oczekuje 
od męża wiele ciepła 
i adoracji. Na pierw-
szym planie stawia 

miłość, rodzinę, bardzo kocha dzie-
ci i jest dobrą matką. Podobnie pod-
chodzi do małżeństwa pan Rak. Spod 
tego znaku wywodzą się romantyczni 
kochankowie.

Piękna, inteligent-
na pani Lew potrze-
buje właściwej opra-
wy, co niestety wiąże 

się z kosztami. Nie każdy może so-
bie na taką żonę pozwolić. Jest wier-
ną, ale na zasadzie wzajemności. Pan 
Lew odwzajemni się miłością, jeśli żo-
na będzie go podziwiać.

Kobiety Panny dłu-
go zastanawiają się 
nad wyborem męża. 
Jeśli się zdecydują, 

są dobrymi żonami, dbają o rodzinę. 
Panowie spod tego znaku nie lubią 
kobiet ekstrawaganckich, wiążą się ze 
spokojnymi, pracowitymi paniami.

Panie Wagi są za-
zwyczaj ładne, weso-
łe, towarzyskie. Nie 
lubią długo przeby-

wać w domu, prace domowe po prostu 
je nudzą. Pan Waga jest typem aman-
ta, umie zdobywać kobiety, ale nie za-
wsze sprawdza się jako dobry mąż.

Żony spod tego zna-
ku są atrakcyjne, sek-
sowne, działają pod-
niecająco na męż-

czyzn. Bywają jednak pamiętliwe i nie 
darują mężowi zdrady. Pan Skorpion 
najbardziej w małżeństwie ceni sobie 
seks. Trudno zdobyć jego miłość.

Pod znakiem 
Strzelca rodzą się 
żony, które są za-
zwyczaj dobrymi 

partnerami, kumplami w dobrym tego 
słowa znaczeniu. Pan Strzelec ocze-
kuje przede wszystkim, żeby żona 
dzieliła jego pasje i zainteresowania.

Spokojna, zrówno-
ważona pani Kozioro-
żec będzie szczęśliwa 
w małżeństwie z po-

ważnym, odpowiedzialnym człowiekiem. 
Nie mają u niej szans ludzie o zmien-
nych nastrojach. Pan Koziorożec jest 
uczuciowy, ale starannie to ukrywa.

Pani Ryba jest 
uczuciowa i wrażliwa 
w małżeństwie. Ceni 
miłość, chce kochać 

i być kochaną. Jest dobrą matką i wy-
rozumiałą żoną. Pan Ryba kocha ro-
dzinę, potrafi zadbać o dobre warun-
ki materialne dla swoich najbliższych.

Piękna, inteligent-
na, błyskotliwa pa-
ni Wodnik nie z każ-
dym mężczyzną czu-

je się dobrze. U partnera ceni wysoki 
poziom intelektualny. Pan Wodnik jest 
z natury samotnikiem, co nie ułatwia 
mu współżycia w małżeństwie.
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Wałkują podstawy, wałkują
Na każdym treningu jest grupa dzie-

ci, która nie odpuszcza praktycznie 
żadnych zajęć, chyba że coś pilne-
go w domu, w szkole wypadnie. Raz 
po raz na treningach pojawiają się też 
opiekunowie wraz ze swoimi pociecha-
mi, aby je do grupy młodszej albo star-

szej dopisać. Niektórzy dołączają na 
jeden, dwa, trzy treningi. Część jednak 
decyduje się zostać na dłużej.

Jak relacjonuje trener Dariusz Rzeź-
niczek – od początku szlifuje się pod-
stawowe elementy gry w piłkę noż-
ną, pracuje nad prawidłową koordyna-
cją ruchową – nie ważne, czy to w sali 
gimnastycznej jak teraz, czy na boisku 
wielofunkcyjnym w letnie miesiące. – Ci 
w starszych grupach te same elemen-
ty robią lepiej i szybciej. Ci z młodszych 
grup wykonują ćwiczenia wolniej. Sta-

ramy się wszystkim jednak wpajać, że 
lepiej robić poszczególne ćwiczenia po-
woli, ale dokładnie. Jeśli nauczą się ro-
bić je szybko i byle jak, to tego już mo-
gą w przyszłości nie nadrobić. Dla nie-
których w starszych grupach może być 
to nawet już trochę nużące, woleliby 
pewnie robić coś innego, ale powtarza-

my im, że tego nigdy za wiele - zwraca 
uwagę trener. - Gdy przychodzą z kolei 
nowi uczestnicy musimy poświęcić im 
nieco więcej uwagi, aby pokazać, w jaki 
sposób wykonywać konkretne ćwicze-
nia - znane już grupie, która trenuje dłu-
żej. Docelowo, by nie czuli się jakoś od-
osobnieni i złapali tę płynność wykony-
wania poszczególnych ćwiczeń, a dalej 
kontakt z grupą - wyjaśnia.

Po każdej takiej dawce ćwiczeń zawsze 
jest czas na sparingi i weryfikowanie stop-
niowo nabywanych umiejętności…

Choć treningi piłkarskie tutaj są tylko 
– nazwijmy to – pożyteczną zabawą, 
to dla chłopaków, czy niekiedy dziew-
cząt mogą być świetnym startem, pew-
nym bodźcem do tego, by w nieda-
lekiej przyszłości zająć się uprawia-
niem jakiegoś sportu, niekoniecznie 
piłki nożnej, wyczynowo. Mogą stać 
się jedynie zalążkiem decyzji o konty-
nuowaniu aktywnego (sportowo) życia 
popołudniami, wieczorami – poza obo-
wiązkami szkolnymi, a później i zawo-
dowymi. Okaże się.

Turnieje – najbliższy 2 kwietnia!
O ile to sparingi na cotygodniowych 

zajęciach wywołują u większości ćwi-
czących największe emocje, o tyle tur-
nieje, organizowane co jakiś czas na 
różnych obiektach sportowych Sie-
mianowic Śląskich urastają nieraz dla 
młodych piłkarzy do rangi prawdziwe-
go wydarzenia sportowego. To wielkie 
przeżycie, taka wisienka na torcie...

2 kwietnia (czwartek), o 1600, 
w Kompleksie Sportowym „Michał” 
w Michałkowicach rozpocznie się ko-
lejny turniej dzieci – uczestników tre-
ningów piłkarskich – w wieku 10-12 
lat, a więc z grup starszych. Jest to cy-
kliczne wydarzenie odbywające się od 
paru lat przed Świętami Wielkanocny-
mi z inicjatywy Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i pod patrona-
tem Prezydenta Miasta. Sięgając pa-
mięcią do poprzednich turniejów moż-
na mieć i tym razem pewność, że 
uczestnicy dadzą z siebie wszystko…

Każdy może
Uczestnictwo w zajęciach piłkarskich 

nie kosztują nawet złotówki. Wystar-
czy przyjść z dzieckiem na jedno z za-
jęć i wypisać odpowiednią deklarację, 
jaką mają przy sobie trenerzy. Należy 
pamiętać jednak o sztywno ustalonym 
przedziale wiekowym 7-12 lat (funk-
cjonują dwie grupy podstawowe – 7-9 
i 10-12 lat). rg

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Jest ambicja, jest zabawaJest ambicja, jest zabawa
ImIm dłużej dzieci chodzą na treningi piłkarskie, tym więcej z nich wyno-

szą, z korzyścią dla siebie. Kolejni chętni zaglądają, opiekunowie 
ich zapisują, grają. I wciąż bezpłatnie!

Terminy zajęć piłkarskich  
w salach gimnastycznych:

-„Węzłowiec”/„Młodych”, Zespół Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3  
– poniedziałki

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

- „Chemik”/„Tuwima” Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Niepodległości 47 
– środy

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

- „Bańgów”, Szkoła Podstawowa nr 16, ul. K. Szymanowskiego 11  
– środy

- 16.30-17.30 dzieci 7-9 lat;  - 17.30-18.30 dzieci 10-12 lat.

- „Michałkowice”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, 
ul. W. Budryka 2 – czwartki

- 17.00-18.00 dzieci 7-9 lat;  - 18.00-19.00 dzieci 10-12 lat.

Zajęcia dodatkowe w tym okresie nie odbywają się.
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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

Aleja Młodych 4Aleja Młodych 4 Grunwaldzka 18Grunwaldzka 18

Zielony Konkurs na horyzoncieZielony Konkurs na horyzoncie
ToTo już pora, by zacząć powolutku myśleć o tym, co na balkonie czy w przydomowym ogródku w nadchodzą-

cych ciepłych miesiącach, naszym zdaniem, powinno się znaleźć… Na zdjęciach obok wracamy pamię-
cią do zeszłego roku, licząc na takie obrazki za parę tygodni w zasobach całej Spółdzielni! rg


