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

ssmssm@@poczta.fmpoczta.fm

NaNa
stronach:stronach:

Ze względu na pandemię koronawirusa, dyżur redaktora 
 (poniedziałki 15.30-16.30), czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można nadsyłać pytania, swoje problemy na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm

Sprawozdanie Rady NadzorczejSprawozdanie Rady Nadzorczej
Zawiadomienie o WZ             Odczyty p.k.o…Zawiadomienie o WZ             Odczyty p.k.o…

Nowe szklane osłony w biurach SSM podniosły Nowe szklane osłony w biurach SSM podniosły 
bezpieczeństwo przy załatwianiu sprawbezpieczeństwo przy załatwianiu spraw

Spółdzielnia otworzyła sięSpółdzielnia otworzyła się
SSpółdzielnia – jej główna siedziba oraz osiedlowe administracje – otworzyła swoje drzwi dla petentów. Chcąc 

osobiście załatwić sprawę, należy jednak pamiętać bezwzględnie o zaleceniach sanitarnych. Oprócz tego, ca-
ły czas w zasobach SSM trwa akcja dezynfekcyjna.

Wchodząc do siedziby Spółdzielni przy ulicy Bohaterów 
Westerplatte 20 czy konkretnej administracji, należy stoso-
wać się do zaleceń sanitarnych i pamiętać o:
- używaniu środków ochro-

ny osobistej (zakrywaniu 
ust i nosa) oraz przepro-
wadzeniu dezynfekcji rąk 
przy wejściu do budynku,

- ze względu na ograniczoną 
powierzchnię biura, w po-
mieszczeniu może znajdo-
wać się jeden petent,

- na korytarzu, w miejscu 
oczekiwania – podobnie 
jak w sklepach itd. – nale-
ży zachować bezpieczny 
dystans społeczny.

Nadal dezynfekcja
Czyszczenie i dezynfekcja „wrażliwych” elementów bu-

dynków mieszkalnych i administracyjnych SSM pozostają 
codziennością w pracy osiedlowego dozorcy czy pracowni-
ka firmy sprzątającej rejon. Rano i popołudniu. Wraz z roz-
wojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce i wprowadza-

niem kolejnych zaleceń, również dla dużych instytucji, ta-
kich jak spółdzielnie mieszkaniowe, Zarząd Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął rychłą decyzję o wy-

tycznych dla administracji.
- W związku z prowadzo-

ną akcją dezynfekcji miejsc 
najbardziej narażonych na 
styczność z wirusem, przy-
pominamy o CODZIENNYM 
dezynfekowaniu klamek 
w drzwiach wejściowych, ka-
set domofonowych, kaset 
w dźwigach osobowych oraz 
klamek w wiatach śmietniko-
wych. Czynności te należy 
wykonywać 2 razy dziennie 
w godzinach 6-7 oraz około 

15. Jednocześnie prosimy o otwieranie okien w klatkach 
schodowych, celem zapewnienia dopływu świeżego po-
wietrza – brzmiał pierwotny komunikat, jaki z Zarządu SSM 
otrzymywały wszystkie administracje, i tego ADM trzymają 
się przez kolejne tygodnie kwietnia, maja, i będą aż do od-
wołania. rg

os. „Tuwima”. Znikają płyty acekolowe zawierające os. „Tuwima”. Znikają płyty acekolowe zawierające 
azbest – H. Wróbla 1-2azbest – H. Wróbla 1-2

os. „Centrum”. Odświeżono, według potrzeb, miejsca os. „Centrum”. Odświeżono, według potrzeb, miejsca 
postojowe – Śląska 48-50 postojowe – Śląska 48-50 

Prace postępująPrace postępują



MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/20202

MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.
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PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

s-549/03-20

CCiekawe kiedy zrozumiemy, że 
niszczymy swoje, a niszcząc zu-

bażamy remontowe budżety nie mó-
wiąc o fatalnym wpływie na wygląd 
otoczenia, naszego budynku – jego 
odbiór przez postronne osoby.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, 
lecz jako listę zbędnych wydatków. 
Przypomnijmy, że każda celowa dewa-
stacja czegoś, co mogłoby służyć mie-
siącami, latami to zbędne wydatki na-
wet, jeżeli koszt wynosi parę złotych. 

Ten koszt, który pokrywamy z naszych 
wpłat, to zbędne wydatki. To po prostu 

wyrzucanie pieniędzy w błoto, naszych 
pieniędzy, bo nikt inny na utrzymanie 
budynków, ich otoczenia nie płaci jak 
My, tylko My sami.

A w osiedlach zanotowano:
im. Juliana Tuwima

- W. Korfantego 9C drzwi do przyłą-
czy energetycznych – bazgroły.

- Hermana Wróbla 7 i Wojciecha Kor-
fantego hydrofornia-garaże – boho-
mazy na elewacji,

„Centrum”
- Śląska 50 – uszkodzono wkładkę 

w drzwiach do furtki śmietnika.

„Chemik”
- Niepodległości 59D – zniszczo-

no po raz kolejny zamek w furtce 
śmietnika.

„Węzłowiec”
- Jana Polaczka 8A – skradziono lam-

pę oświetlenia ulicznego.
pes

Harmonogram treningów nie zmie-
nił się w porównaniu do zajęć letnich 
z ubiegłego roku. Sposób ich prowa-
dzenia także: trenerzy – w zależności 
od boiska Dariusz Rzeczniczek lub 
Robert Razakowski – organizują naj-
pierw część ćwiczeniową, by później 
płynnie przejść do sparingów.

Od pierwszego treningu po wzno-
wieniu zajęć, szkoleniowcy stosują się 
do zaleceń sanitarnych: na terenie 
ogrodzonego boiska wielofunkcyjne-
go znajdują się tylko dzieci, a ich opie-
kunowie pozostają poza nim. Na wej-
ściu uczestnicy dezynfekują ręce, ta-
kiej zaś dezynfekcji na bieżąco podda-

wane są ławki, bramki. Dalej także pa-
chołki, znaczniki, drabinki szkolenio-
we, wykorzystywane w trakcie. Na ko-
niec dezynfekowana jest furtka boiska. 
Po każdym treningu prane są  narzutki 
piłkarskie, rozróżniające drużyny.

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać swoje po-

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

 Rafał Grzywocz

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Treningi wznowione!Treningi wznowione!
PoPo przerwie, dzieci uczestniczące w organizowanych przez SSM tre-

ningach piłkarskich wróciły do gry na wolnym powietrzu. 

Dbaj  Dbaj  
o SWOJEo SWOJE
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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

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

Zgłoszenia aktualne
W związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa 

i możliwością zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa informuje o ustanowieniu nowych terminów Zebrania na 
dni 9, 10, 13, 14, 15, 16. lipca br. - więcej czytaj str. 4. Pamiętać należy, że WZ 
odbędzie się zgodnie z obowiązującymi na dany okres zaleceniami sanitarnymi.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia kandydatów:
- do Rady Nadzorczej,
- na delegata Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Zjazd Regionalne-

go Związku Rewizyjnego SM w Katowicach,
- przedstawicieli na VII Zjazd branżowy Kongresu Spółdzielczości

dostarczone do Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej we wcześniejszym 
terminie uważa się za złożone i zostaną rozpatrzone przez Komisje do spraw 
przyjmowania list kandydatów i ich weryfikacji w obowiązującym terminie.

Zarząd

Co słychać w „Chemiku”?

Czy półkolonie dojdą do skutku?
To kluczowe pytanie stawiali sobie na przełomie maja i czerwca organiza-

torzy letniego wypoczynku. Podobnie było w przypadku zakresu otwar-
cia Domu Kultury „Chemik” i organizacji imprezy plenerowej „Powitanie Lata”…

Półkolonie, zajęcia świetlicowe?
Do zamknięcia bieżącego wyda-

nia „MS” kierownictwo Domu Kultu-
ry „Chemik” nie podjęło jeszcze osta-
tecznej decyzji. - Śledzimy na bieżą-
co wytyczne, sprawdzamy możliwości. 
Jeśli półkolonii nie będziemy w sta-
nie zorganizować w sposób bezpiecz-
ny w dotychczasowej formie, w osta-
teczności postaramy się zorganizować 
zajęcia świetlicowe dla mniejszej gru-
py dzieci – mówi Zbigniew Krupski, 
kierownik DK „Chemik”. Nie ma więc 
ostatecznego rozstrzygnięcia co do 
kształtu letniego wypoczynku dla sie-
mianowickich dzieci, stąd i zapisy nie 
są przyjmowane.

Więcej będzie wiadomo w kolejnych 
dniach czerwca. Najbardziej aktualną 
informację uzyskamy pod numerami te-
lefonu 602 110 424 albo 796 491 766 

lub na stronie internetowej Domu Kul-
tury „Chemik” (domkultury.siemianowi-
ce.com).

Dom Kultury „Chemik” wznowi 
działalność

Dom Kultury „Chemik” swoją działal-
ność wznowi prawdopodobnie w ponie-
działek, 8 czerwca br. W pierwszej kolej-
ności do programu powrócą takie zaję-
cia jak: zumba fitness, hip-hop, strzelec-
two, krótkofalarstwo i brydż. Oczywiście 
przy zachowaniu rygoru sanitarnego.

Nie powitamy lata imprezą
Niestety, czerwcowa impreza ple-

nerowa na Rynku Bytkowskim „Powi-
tanie Lata” nie dojdzie do skutku. Na 
cykliczne wydarzenie organizowane 
przez: Stowarzyszenie Przyjaciół Byt-
kowa, „Nasz Dom”, SSM i Urząd Mia-
sta, przyjdzie nam poczekać do przy-
szłego roku.  rg 

Terminy zajęć piłkarskich na boiskach osiedlowych:
„Michałkowice” - poniedziałki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,  - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Tuwima” – wtorki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,  - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Węzłowiec” – środy

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

- „Bańgów” – czwartki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, 

- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
Zajęcia dodatkowe, grupy łączone:

„Węzłowiec” i „Tuwima” – poniedziałki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Wł. Jagiełły 33

„Michałkowice” i „Bańgów” – wtorki: 16.00 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie
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Po sezonie grzewczym – co trzeba wiedzieć
Przez 258 dni mieszkańcy zasobów SSM mieli możliwość korzystania z centralnego ogrzewania w ramach se-

zonu grzewczego 2019/2020. Teraz, kilka najbliższych miesięcy – do końca sierpnia, to najlepszy czas, by pla-
nować wymianę grzejnika w mieszkaniu. Dla osiedlowych administracji to zarazem okres przygotowań już do ko-
lejnego sezonu…

Nie zawiódł
Miniony sezon grzewczy miał, nazwijmy to, łagodny prze-

bieg. To znaczy: od września do maja, kiedy podawane było 
ciepło do mieszkań i lokali użytkowych SSM nie doszło do 
poważnych awarii na sieciach ciepłowniczych czy węzłach 
cieplnych, które na dłuższy czas pozba-
wiłyby odbiorców ciepła w kaloryferach 
czy ciepłej wody w kranie. 

Oczywiście, jak to zwykle bywa, z po-
czątkiem sezonu grzewczego zanoto-
wano pojedyncze, krótkotrwałe opóź-
nienia w dostawie energii cieplnej, za-
powietrzenia czy przecieki z kaloryfe-
rów, a później – w kolejnych miesiącach 
– jednostkowe przypadki awarii na sie-
ciach – najczęściej leżące w gestii spół-
ki Tauron Ciepło. Wiązały się one jed-
nak najczęściej z góra  jedno lub dwu-
dniową przerwą w dostawie ciepła. Moż-
na więc uznać, patrząc całościowo na 
ponad 12-tysięczne zasoby mieszkaniowe Spółdzielni, że 
cała sieć cieplna była dobrze przygotowana i funkcjonowa-
ła prawidłowo. 

Administracje – przygotowania
Aby było podobnie i w przyszłym sezonie grzewczym, za-

równo Tauron Ciepło, jak i osiedlowe administracje przez 
letnie miesiące dokonywać będą teraz systematycznych 
przeglądów sieci i instalacji c.o., a na ich podstawie zosta-
ną opracowane harmonogramy prac niezbędnych do wyko-
nania – jeszcze przed wrześniowym rozruchem centralne-
go ogrzewania.

Mieszkańcy – jak wymieniać grzejnik to teraz!
Kaloryfery w mieszkaniach są integralną częścią instala-

cji grzewczej całego budynku, dlatego ich wymiana wyma-
ga zgody Zarządu Spółdzielni, odpowiedzialnej za jej stan. 
Mieszkaniec składa więc najpierw w Dziale GZM, w siedzi-
bie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Boha-
terów Westerplatte 20) albo w administracji lub e-mailowo 
do swojej ADM (wykaz adresów e-mailowych, patrz: Ważne 
telefony, str. 3) pisemnie wniosek o wyrażenie zgody na wy-

mianę. SSM wyraża takową w przerwie grzewczej między 
sezonami, tj. do 31 sierpnia, przekazując wytyczne, w ja-
ki sposób bezpiecznie i z zachowaniem przyjętych standar-
dów dokonać jego wymiany.

W Spółdzielni mamy możliwość zmiany grzejnika dwoma 
sposobami: 
- wymiana grzejnika przy spuszczeniu/

napełnieniu pionu instalacji c.o. czyn-
nikiem grzewczym. Opłata za tę usłu-
gę zależna jest od piętra, na którym 
znajduje się mieszkanie,

- wymiana bez konieczności opróżnia-
nia z czynnika grzewczego (wody) 
pionu instalacji c.o. - tzw. metodą „za-
mrażania gałązek” i ponoszenia do-
datkowej opłaty za czynnik grzewczy 
(opcja preferowana).

Najważniejsze wytyczne, z jakimi mu-
simy się zapoznać wymieniając grzejnik:
- zanim osoba/firma przystąpi do wy-

miany grzejnika – oprócz uzyskania zgody Zarządu SSM 
– należy skontaktować się z Biurem Rozliczeń SSM. 
Pracownik zjawi się w mieszkaniu (w okresie pandemii 
z zachowaniem rygoru sanitarnego – w maseczce i ręka-
wiczkach ochronnych), by dokonać odczytu i ściągnięcia 
podzielnika kosztów c.o. ze starego grzejnika. Po zgło-
szeniu faktu montażu nowego kaloryfera złoży wizytę po 
raz drugi, by go założyć i zaplombować. Usługa mieści 
się w opłacie serwisowej (około 30 zł), uiszczonej wcze-
śniej na konto SSM,

- wymiany dokona osoba/firma z uprawnieniami na koszt 
użytkownika mieszkania. Po spuszczeniu czynnika 
grzewczego, w terminie nie przekraczającym 3 dni na-
leży bezwzględnie zgłosić w administracji gotowość do 
ponownego napełnienia zładu. W przeciwnym wypadku 
zarządca nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 
szkody związane z zalaniem,

- nowy grzejnik musi mieć zachowane parametry technicz-
ne, np. odpowiednią moc, a także posiadać oryginalny 
zawór typu danfoss. rg

Pamiętaj! Pamiętaj! 
W sezonie letnim daj maxW sezonie letnim daj max

Rada zgodnie z porządkiem ob-
rad analizowała kilka zagadnień. I tak 
członkowie RN po rozpatrzeniu doku-
mentów stosowne uchwały podejmo-
wali w sprawach:
- Omówienia (informacji) wyników go-

spodarczo-finansowych SSM za III 
miesiące 2020 r.

- Przyjęcia informacji o wykonaniu fi-
nansowym planu remontów za III 
miesiące br.

- Realizacji planu rzeczowego fundu-
szu centralnego – celowego SSM 
za IV miesiące br.

- Analizy stanu zaległości w opłatach 
czynszowych za IV miesiące 2020 r.

- Średniej stawki za c.o. na poszcze-
gólnych budynkach za rok 2019.

- Ustalenia wysokości opłat zależnych 
od Spółdzielni na nieruchomości 
nr 5066 przy Al. Młodych 22.

Członkowie Rady przyjęli przedło-

żone dokumenty. My zaznaczmy,  że 
w 2019 r. spadek zużycia ciepła wpły-
nął na obniżenie kosztu zmiennego w ta-
kim stopniu, który zrekompensował wyż-
szy koszt stały w tym roku i ukształtował 
koszt ogółem na poziomie niższym niż 
koszt roku 2018. Spadek zużycia ciepła 
wyniósł średnio w zasobach 5,7%.

Obniżanie się średniego kosztu jed-
nostkowego było również efektem ter-
momodernizacji zasobów mieszkal-
nych SSM, co pozwalało sukcesyw-
nie obniżać zamawianą moc dla po-
szczególnych budynków. Dało to efekt 
niższego wzrostu kosztów stałych niż 
tempo wzrostu cen. pes

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Plany, ciepło, informacje
29 maja odbyło się kolejne korespondencyjne głosowanie nad uchwa-

łami Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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ZAWIADOMIENIE
Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie zawiadamia,  

że w Domu Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości 51 w Siemianowicach Śląskich  
odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z następującym podziałem na osiedla:

Wszystkie osoby uczestniczące w Zebraniu mają obowiązek zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego.
Planowany porządek obrad:

1) Otwarcie zebrania i wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia Członków.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków z dn. 20., 21. i 22. maja 2019 r.
4) Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej.
5) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok oraz przyjętych kierunkach działania na rok 2020.
6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej SSM za rok 2019 z uwzględnieniem 3-letniego okresu kadencji.
7) Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, stwierdzenie prawomocności danej części Walnego Zgromadzenia 

Członków wraz z odczytaniem pełnomocnictw.
8) Podjęcie uchwał objętych pkt. 5 i 6 porządku obrad zatwiedzających Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 

uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku finansowego.

10) Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za działalność w roku 2019.
11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu polustracyjnego wraz z listem polustracyjnym wystawionym przez Re-

gionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
12) Wybory do Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

– odczytanie listy kandydatów do Rady Nadzorczej SSM,
– przeprowadzenie głosowania
– przekazanie kart po przeprowadzeniu głosowania Notariuszowi celem przechowania w depozycie i przekazania 

do obliczenia głosów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podczas ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków 
w dniu 16. 07. br.

13) Wybory na delegata SSM na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego w Katowicach oraz wybory dwóch przedsta-
wicieli na VII Zjazd branżowy na Kongres Spółdzielczości w Warszawie:
– odczytanie list kandydatów na delegatów w Katowicach i przedstawicieli w Warszawie,
– przeprowadzenie głosowania, 
– przekazanie kart po przeprowadzeniu głosowania Notariuszowi celem przechowania w depozycie i przekazania 

do obliczenia głosów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podczas ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków 
w dniu 16. 07. br.

14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań długoterminowych jakie Spółdzielnia może za-
ciągnąć.

15) Podjęcie uchwał w sprawach terenowo-prawnych. 
16) Wolne wnioski.
17) Zakończenie zebrania.

Jednocześnie informujemy, że od 24. 06. 2020 r. w godzinach urzędowania do wglądu  
w biurze Zarządu pokój nr 27 znajdują się:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 r. oraz kierunkach działania na rok 2020.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r.
3. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. wraz ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finan-

sowego SSM za 2019 r.
4. Protokół z pełnej lustracji wraz z listem polustracyjnym.
5. Lista zweryfikowanych Kandydatów przez Komisje na członków Rady Nadzorczej oraz delegatów do ponadspół-

dzielczych struktur orgaznizacyjnych.
6. Protokół z I, II i III części Walnego Zgromadzenia Członków z 20., 21. i 22. maja 2019 r. 
7. Projekty proponowanych uchwał.

Zarząd SSM

**W obradach mogą wziąć udział członkowie SSM, których obejmuje odpowiednia część Walnego Zgromadzenia, za okazaniem dowodu tożsamości.
**Osoba biorąca udział w Walnym Zgromadzeniu Czlonków SSM zobowiązana jest do zachowania poufnościdanych osobowych objętych porządkiem obrad.

09. 07. 2020 r. godz. 16.30 – im. J. Tuwima
10. 07. 2020 r. godz. 16.30 – „Chemik”
13. 07. 2020 r. godz. 16.30 – „Młodych”

14. 07. 2020 r. godz. 16.30 – „Centrum”, „Bańgów”
15. 07. 2020 r. godz. 16.30 – „Michałkowice”
16. 07. 2020 r. godz. 16.30 – „Węzłowiec”
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2019 roku

Rok regulaminowych zmian*
Zgodnie z Ustawą „Prawo Spółdzielcze” oraz postano-

wieniami Statutu SSM, Rada Nadzorcza Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej sprawowała swoje funkcje nad-
zorczo-kontrolne dotyczące całokształtu działalności Spół-
dzielni wynikające z kompetencji przynależnych temu orga-
nowi samorządowemu.

W 2019 Rada Nadzorcza obradowała w następującym 
składzie:

Prezydium Rady Nadzorczej:
1. Wiesław Jaźwiec – Przewodniczący,
2. Adam Cebula – z-ca Przewodniczącego,
3. Jerzy Kurzawa – Sekretarz.

Komisja Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi i Inwestycji:

1. Zbigniew Rogoż – Przewodniczący,
2. Adam Cebula – członek komisji,
3. Damian Łączyński – członek komisji,
4. Andrzej Jagiełło – członek komisji,
5. Piotr Majnusz – członek komisji.

Komisja Rewizyjna:
1. Jerzy Kurzawa – Przewodniczący,
2. Joanna Baranowicz-Pluskwik – członek komisji,
3. Marcin Klimczak – członek komisji,
4. Maria Lech – członek komisji,
5. Wanda Stolarczyk – członek komisji.
Komisja ds. Organizacyjno-Samorządowych

 i Społeczno-Kulturalnych:
1. Zbigniew Jarosz – Przewodniczący,
2. Maria Jurczyk – członek komisji,
3. Barbara Henel – członek komisji,
4. Bronisław Breguła – członek komisji,
5. Stefania Dziura-Lattka – członek komisji.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła 10 posiedzeń ple-
narnych i 11 posiedzeń Komisji Problemowych Rady – do-
datkowe spotkanie odbyła Komisja Rewizyjna z biegłym re-
widentem, które miało na celu zapoznanie się i omówienie 
wyników badania sprawozdania finansowego za rok obroto-
wy 2018. Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu biegłego rewi-
denta rekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawoz-
dania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu 
w 2018 r. Należy tutaj podkreślić, że członkowie Prezydium 
Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
biorą aktywny udział w pracach Komisji Problemowych.

Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej wynikała z przyjętych Planów 
pracy oraz innych spraw wynikających z jej kompetencji 
ustawowych i statutowych.

W związku ze zmianą Statutu Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała zmian 
prawie we wszystkich regulaminach obowiązujących w na-
szej Spółdzielni i uchwalono:
- „Regulamin Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej”,
- „Regulamin Rady Osiedla Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej”,
- „Regulamin Zebrań Osiedlowych Członków Siemianowic-

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Mieszkańców dane-
go Osiedla”,

- „Regulamin w sprawie wyboru delegatów do ponadspół-
dzielczych struktur organizacyjnych”,

- „Regulamin Zielonego Konkursu”,
- „Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego 

w SSM”,
- „Regulamin przyjmowania członków, ustanowienia praw 

do lokali mieszkalnych, najmu i zamiany lokali mieszkal-
nych”,

- „Regulamin porządku domowego dla użytkowników loka-
li SSM”,

- projekt „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków 
SSM” celem przedstawienia do rozpatrzenia Walnemu 
Zgromadzeniu Członków SSM w 2019 r.,

- projekt „Regulaminu Rady Nadzorczej SSM” celem przed-
stawienia do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu 
Członków SSM w 2019 r.,

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej musiała podjąć bardzo 
istotne tematy w zakresie zmian opłat za lokale użytkowe 
jak również ustalenia stawek:
- eksploatacji podstawowej dla lokali mieszkalnych,
- za eksploatację i utrzymanie lokali garażowych,
- eksploatacji podstawowej dla lokali użytkowych posiadają-

cych prawo odrębnej własności oraz spółdzielczych wła-
snościowych,

- funduszu remontowego podstawowego dla lokali miesz-
kalnych.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym tematyka posiedzeń 
Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej obejmowała między innymi następujące zagadnienia:
− wykonanie rzeczowego planu robót remontowo-konser-

wacyjnych SSM za 2018 r.,
− informację o skargach, wnioskach i zapytaniach zgłasza-

nych przez Członków SSM w 2018 r.,
− Sprawozdanie Spółdzielni w zakresie działalności człon-

kowsko-mieszkaniowej i lokali użytkowych SSM za 2018 r.,
− analizę zaległości w opłatach czynszowych za 2019 r. 

(kilkakrotnie w ciągu roku),
przyjęcie:

• informacji o realizacji wniosków zgłaszanych na Zebra-
niach Osiedlowych Członków SSM w 2018 r.,

• harmonogramu Zebrań Osiedlowych Członków w SSM 
na 2019 rok,

• Sprawozdania finansowego za 2018 r., Sprawozdania Za-
rządu z działalności SSM za 2018 r. Sprawozdania bie-
głego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 
SSM za rok obrotowy 2018 wynikającego z art. 64 usta-
wy o rachunkowości po wysłuchaniu biegłego rewiden-
ta i rekomendacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

• Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w minio-
nym okresie sprawozdawczym,

− podjęcie uchwały w sprawie podziału Walnego Zgroma-
dzenia Członków na części w 2019 roku,

− informację o przebiegu akcji „Zima w mieście 2019” orga-
nizowanej przez Domu Kultury „Chemik”,

− podsumowanie „Akcji Lato 2019” organizowanej przez 
Dom Kultury „Chemik”,

− informację o przebiegu półkolonii letnich organizowanych 
w Domu Kultury „Chemik” w 2019 r.
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Sprawozdanie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2019 roku

− omówienie wyników działalności gospodarczo-finanso-
wej SSM w 2019 r. (kilkakrotnie w ciągu roku),

− informację o wnioskach złożonych na Zebraniach Osie-
dlowych Członków SSM w 2019 r.,

− ocenę przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SSM 
oraz rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez Człon-
ków SSM w 2019 r.,

− harmonogramu przygotowania budynków Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej do okresu zimowego oraz 
sezonu grzewczego,

− wyznaczenia biegłego rewidenta do badania Sprawoz-
dań Finansowych SSM za rok obrotowy 2019 i 2020,

− zapoznanie się z wynikami lustracji pełnej Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

− ustalenia harmonogramu comiesięcznych dyżurów 
Członków Rady Nadzorczej.

zatwierdzenia:
• planu gospodarczo-finansowego Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej na rok 2020,
•  planu inwestycyjnego Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej na rok 2020,
• planu rzeczowo-finansowego robót remontowych Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2020,
• planów pracy na 2020.

Wszystkie zagadnienia omawiano szczegółowo na posie-
dzeniach Komisji Problemowych Rady Nadzorczej Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, następnie po przed-
stawieniu opinii przez Przewodniczących Komisji Rada 
Nadzorcza podejmowała stosowne uchwały zgodnie z obo-
wiązującym Statutem SSM, jakie są w jej kompetencji. 
W okresie swojej kadencji Rada Nadzorcza Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęła 60 uchwał. Członko-
wie Komisji ds. Organizacyjno-Samorządowych i Społecz-
no-Kulturalnych dokonali wizytacji zimowych i letnich pół-
kolonii, które organizowane są przez Dom Kultury „Chemik” 
oraz imprez plenerowych organizowanych w okresie waka-
cyjnym dla dzieci. Ocena Komisji dla działań Zarządu Spół-
dzielni i Domu Kultury „Chemik” była pozytywna.

Rada Nadzorcza zgodnie ze swoimi kompetencjami wni-
kliwie rozpatrywała wszystkie zgłoszone przez Członków 
Spółdzielni uwagi, wnioski i opinie zarówno te kierowa-
ne pisemnie czy telefonicznie jak i te zgłaszane osobiście 
na comiesięcznych dyżurach Członków Rady Nadzorczej. 
W okresie sprawozdawczym odnotowano 10 comiesięcz-
nych dyżurów Członków Rady Nadzorczej.

W 2019 roku na dyżur pełniony przez członków Rady 
Nadzorczej SSM przybyły cztery osoby.

Problematyka zgłaszanych spraw dotyczyła:
• zasad naliczania kwot za energię c.o.,
• naruszania regulaminu porządku domowego,
• zalewania garażu,
• budowy śmietnika.

Do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej wpłynęły 3 pisma, które do-
tyczyły:
• opłaty za dźwig,
• wykonania robót naprawczych i konserwacyjnych w ro-

ku 2019,
• zalewania mieszkania.

Na wszystkie zgłoszone problemy w czasie dyżurów 
Członków Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej udzielono odpowiedzi i wyjaśnień. Członko-
wie Rady pełniący dyżur kierowali sprawę Członka do sto-
sownych komórek organizacyjnych Spółdzielni w celu jej 
wyjaśnienia bądź wyjaśnień udzielał Członek Zarządu dy-
żurujący wraz z przedstawicielami Rady Nadzorczej.

Przedstawiając działalność Rady Nadzorczej Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w okresie sprawozdaw-
czym należy podkreślić jej efektywną współpracę z Zarzą-
dem Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Skutko-
wała ona właściwym prowadzeniem całokształtu działal-
ności Spółdzielni, zarówno w sferze organizacyjno-samo-
rządowej jak i gospodarczo-finansowej, konserwacyjno-re-
montowej czy inwestycyjnej.

Ważnym elementem działalności Rady Nadzorczej była 
współpraca Członków Rady Nadzorczej z Radami Osiedlo-
wymi Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pozwa-
la to na szybki przepływ informacji związanych z działalno-
ścią Rady bezpośrednio na Osiedla a jednocześnie zapo-
znanie się członków Rady z problemami Osiedli, z których 
się nie wywodzą.

Zgodnie z art. 91 Prawo spółdzielcze, każda Spółdzielnia 
obowiązana jest przynajmniej raz na 3 lata poddać się lustra-
cyjnemu badaniu legalności, rzetelności i gospodarności cało-
ści swojego działania. Takie badanie przeprowadził w trzecim 
kwartale lustrator skierowany przez Związek Rewizyjny Spół-
dzielni Mieszkaniowych w Katowicach, który na październiko-
wym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawił list polustra-
cyjny oraz protokół lustracji. Lustracja nie wykazała żadnych 
uchybień w zakresie rzetelności, gospodarności i legalności 
jej działania, a złożony list nie zawierał żadnych wniosków.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej SSM w marcu 2020 r. 
odbyła spotkanie na którym obecna była biegła rewident, któ-
ra zapoznała członków komisji z wynikami badania finanso-
wego za 2019 r. i odpowiadała na pytania zadawane przez 
członków komisji. Protokół z tego spotkania zawierał reko-
mendację komisji do przyjęcia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z działalności spółdzielni za 2019 r.

Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie Zarządu SSM 
za działalność w 2019 r. i kierunkach działania na rok 2020 
oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Rada podjęła na 
kwietniowych posiedzeniach w sposób korespondencyjny. 
Taki tryb pracy umożliwiły przepisy ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zw. dalej usta-
wą COVID-19 z 02. 03. 2020 r. w związku z ogłoszonym 
w naszym kraju stanem epidemicznym.

Podstawę pracy Rady Nadzorczej SSM stanowiły plany fi-
nansowo-gospodarcze oraz przyjęte do realizacji zamierze-
nia na kolejny rok.

Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej wyraża swoje podziękowanie wszystkim, którzy przy-
czynili się i przyczyniają się do rozwoju naszej Spółdzielni.

Podsumowując swoją kadencję Rada Nadzorcza SSM za-
pewnia, że dołożyła wszelkich starań w celu wypełniania 
swoich obowiązków statutowych i regulaminowych, konse-
kwentnie realizując zadania Rady zawarte w rocznych pla-
nach działalności wynikających z jej uprawnień statutowych.

(-) Wiesław Jaźwiec
Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

T
ytuł, układ, w

ytłuszczenia, opracow
anie graficzne redakcja „M

S
”



8 MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2020

Odczyty p.k.o. i wodomierzy
Z powodu trwającego stanu epidemii prosimy o podanie stanów wodomierzy 

i podzielników kosztów ogrzewania wpisując numer wodomierza/podzielnika oraz odczyt
Zgłoszenia telefoniczne nasi pracownicy będą przyjmować w godz. 9:00-16:00

Odczyty można też przesłać przez całą dobę w formie MMS/SMS albo na adres e-mail:  
odczyty@ssm.siemianowice.pl wg załączonego planu

PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O PODANIU ADRESU, KTÓREGO DOTYCZY ODCZYT
Mieszkania, z których nie otrzymamy odczytów, będą rozliczone na podstawie danych szacunkowych.

W szczególnych przypadkach Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 może przeprowadzić odczyty sprawdzające w późniejszym terminie.

Aby uniknąć błędów zachęcamy do przesyłania zdjęć wodomierzy i podzielników.

PLAN PRZYJMOWANIA ODCZYTÓW – czerwiec 2020
• w terminie do 10 czerwca 2020 r.  

pod nr tel. 73 74 75 662  
przyjmujemy odczyty z budynków przy  

ul. Wojciecha Korfantego 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 
i ul. Kościelnej 34, 36

• w terminie do 10 czerwca 2020 r.  
pod nr tel. 799 178 578

przyjmujemy odczyty z budynków przy 
 ul. Przyjaźni.

• w terminie od 15 do 23 czerwca 2020 r. 
 pod nr tel. 799 178 578

przyjmujemy odczyty z domów 
 przy ul. Władysława Jagiełły 31-41.

• w terminie od 15 do 23 czerwca 2020 r.  
pod nr tel. 73 74 75 662

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. Okrężnej 1-15

• w terminie od 25 czerwca do 3 lipca 2020 r.  
pod nr tel. 799 178 578

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. Walerego Wróblewskiego 39, 41, 51-53 i 61-63.

• w terminie od 25 czerwca do 3 lipca 2020 r. 
pod nr tel. 73 74 75 662

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. Leśnej 13 i 15 i ul. Niepodległości 58, 64, 66.

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Wody

Na zdjęciu podzielnika powinien być 
widoczny numer podzielnika 

oraz wskazanie z literą M (nie MC) 
 i pięcioma cyframi.

Na zdjęciu wodomierza:  
numer i odczyt z liczydła.

Odczyt
podzielnika
M..............

Numer
wodomierza

Numer
podzielnika

Odczyt
wodomierza
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„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

REKLAMY CZARNO-BIAŁE
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł 

DROBNE RAMKOWE
- 2/3 modułu, 19,00 cm2 - 66,94 zł
- 1/2 modułu, 14,25 cm2 - 50,21 zł
- 1/3 modułu, 9,50 cm2 - 33,47 zł
- 1/4 modułu, 7,13 cm2 - 25,10 zł 

REKLAMY KOLOROWE - moduł 5,7 x 5,0 cm:
strony środkowe - 120,98 zł 
strony: druga i przedostatnia - 151,23 zł 
strona ostatnia - 181,47 zł

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

C
E

N
Y

 R
E

K
L

A
M

 B
R

U
T

T
O

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

s-
53

9\
8-

19

s-533\6-20

s-554\6-20

Prace postępująPrace postępują
W maju przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i mimo coronawirusowych obostrzeń udało się wy-

konać, bądź zainicjować szereg kolejnych robót, jakie zaplanowano w tegorocznych planach remontów 
wszystkich osiedli spółdzielczych. Dominują roboty zewnętrzne, choć w niektórych osiedlach administracje zleci-
ły np. malowanie klatek lub prace poprzedzające czy wymianę dźwigu osobowego.

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

Osiedle „Centrum”
Jednym z ważniejszych zadań planu 

remontów jest odświeżanie kolejnych 
klatek schodowych. W maju zakończy-
ły się prace przy Powstańców 54A. 
Wkrótce mają się z kolei rozpocząć ro-
boty poprzedzające remont przy Jana 
Pawła II 17/T. Kościuszki 10, gdzie 
najpierw pojawią się w klatkach scho-
dowych korytka pionowe na instalacje 
multimedialne.

Z innych zadań warto odnotować 
między innymi:
- odmalowanie wyznaczonych miejsc 

dla niepełnosprawnych (niebieskich 
„kopert”) przy ulicy Śląskiej,

- odnowienie urządzeń zabawowych 
placu zabaw przy ulicy Ryszarda 
Gansińca,

- wyrównanie chodnika w rejonie bu-
dynku przy R. Gansińca 10,

czy roboty związane z wymianą ka-
nalizacji – przy Powstańców 54A.

W planach administracji na najbliż-
sze tygodnie odnajdujemy między in-
nymi:
- remont fundamentów budynku przy 

Kolejowej 5,
- wymianę dźwigu osobowego przy uli-

cy Powstańców 54A.
Osiedle im. Juliana Tuwima

Sporo dzieje się w osiedlu „Tuwi-

ma”. Kilka elewacji pokrytych jest rusz-
towaniami. Przy ulicy Hermana Wró-
bla 2, a od niedawna także na sąsied-
nim budynku „1” prowadzone są potęż-
ne roboty związane z usuwaniem płyt 
acekolowych i pokryciem elewacji war-
stwą dociepleniową. Zdecydowanie za-
awansowane są roboty przy H. Wróbla 
2. Drugi rejon osiedla, gdzie robotnicy 
pracują na rusztowaniach to H. Wróbla 
17 i 19. Tu trwają prace dociepleniowe.

Ważnym zadaniem w maju był re-
mont zniszczonej nawierzchni drogi 
miejskiej biegnącej wzdłuż budynków 
przy H. Wróbla 8 i 9. Administracja 

ciąg dalszy na str. 10
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zleciła też utwardzenie żwirem drogi 
dojazdowej do garaży w innej części 
osiedla – przy ulicy Okrężnej. 

Od dłuższego czasu prowadzo-
ny jest systematycznie remont klatki 
schodowej przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 9C. Odmalowany jest główny 
hol, teraz firma remontowa zajmuje się 
korytarzami z mieszkaniami. 

Z innych zadań warto wspo-
mnieć między innymi o:
- robotach związanych z usu-

waniem drobnych nie-
szczelności gazowych, ja-
kie zaprotokołowano pod-
czas przeglądów,

- początku prac poprzedza-
jących remont klatki przy 
W. Korfantego 4A, gdzie 
są porządkowane instala-
cje teletechniczne.

Osiedle „Chemik”
Do najważniejszych zadań 

realizowanych w tej chwili 
w osiedlu „Chemik” należy z pewno-
ścią remont klatek schodowych przy 
ulicy Niepodległości 60. Do odno-
wionej już klatki „F”, niebawem dołą-
czą dwie kolejne – „E” i „D”. W kolej-
nych tygodniach będą remontowane 
następne trzy.

Administracja zleciła prace związane 
z systematyczną wymianą oświetlenia 
ulicznego z tradycyjnego na energo-
oszczędne, ledowe. Takie roboty pod-
jęto ostatnio między innymi na depta-
ku wzdłuż pawilonu usługowo-handlo-
wego przy Walerego Wróblewskiego 
65 i parkingu przy Niepodległości 58. 
W planach są kolejne adresy.

Po przeglądzie stanu osiedlowych 
chodnikowych koszy zdecydowano się 
wymienić na nowe kilka z nich, między 
innymi przy Walerego Wróblewskie-
go 53 i 71.

Ze względu na pandemię opóźnia się 
zakończenie dużych robót gazowych. 
Właściwie wykonano ponad 90% za-
planowanych prac w całym osiedlu 
„Chemik” związanych z wymianą ruro-
ciągu i wykonaniem przyłączy do bu-
dynków. Rozkopany częściowo teren 
jest jeszcze przy budynkach: W. Wró-
blewskiego 39-41, 43, 45, 47 i Nie-
podległości 58. W najbliższym cza-
sie można spodziewać się tam nowe-
go przyłącza gazowego.

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” na kolejnych bu-

dynkach, zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, dokonano przeglądu, 

naprawy lub odtworzenia instalacji od-
gromowej. Chodzi o adresy przy Marii 
Skłodowskiej-Curie 61-67, 69A-75.

Z innych większych prac można 
wspomnieć o tym, że przy Włady-

sława Reymonta 16 wykonano re-
mont poszycia dachowego, a wszyst-
kie osiedlowe śmietniki – te nie zabu-
dowane w ostatnich latach – zostały 
wybiałkowane i zdezynfekowane. 

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnich 
tygodniach zajęli się między innymi: 
odnawianiem linii poziomych wyzna-
czających miejsca postojowe w rejonie 
budynków położonych przy ulicach:
- Wł. Reymonta 14-24,
- M. Skłodowskiej-Curie 69A-73

czy naprawą daszków nad wejściami 
do klatek schodowych – M. Skłodow-
skiej-Curie 71B i 75.

Nie powinno być już także proble-
mów z prawidłowym odprowadze-
niem nieczystości z budynku przy uli-
cy M. Skłodowskiej-Curie 17, ponie-
waż niedawno wymieniono tam zarów-
no odcinek kanalizacji w piwnicy, jak 
i fragment sieci kanalizacyjnej od bu-
dynku do studzienki.

Na terenach rekreacyjno-wypoczyn-
kowych przy ulicy M. Skłodowskiej-
-Curie widać ekipę, która zajmuje się 
wprowadzeniem kabli energetycznych 
do ziemi – będzie nowe oświetlenie. 
Wkrótce mają się rozpocząć prace 
związane z budową ścieżki rowerowej. 
Realizacją zajmie się Urząd Miasta.

Osiedle „Młodych”
Gdy pokończono na ten czas roboty 

na elewacjach, przyszła pora na wzno-
wienie prac wewnątrz klatek schodo-
wych oraz mniejszych, mających na 
celu poprawę komfortu poruszania się 

po osiedlu lub estetykę niektórych jego 
elementów.  Odnowiono elewację ga-
raży segmentu „A” przy Alei Młodych 
na których znajdują się widoczny napis 
„Osiedle Młodych” i logo SSM.

Trwa remont klatek schodowych przy 
Alei Młodych 8 i 10. Kolejne klatki 
schodowe, gdzie, według potrzeb, zle-
cono odnowienie stopnic schodowych, 
wymianę rynien zjazdowych i pomalo-

wanie balustrad to Aleja Mło-
dych 1-2 i 8-9.

Od kilku tygodni z głównej 
ulicy Alei Młodych widoczne 
są już tabliczki adresowe po-
szczególnych budynków tejże 
ulicy, zamontowane dodatko-
wo na ścianach szczytowych. 
Docelowo, mają one ułatwić 
znalezienie właściwego ad-
resu odwiedzającym rodzinę, 
znajomych, kurierom itd.

Osiedle „Michałkowice”
To bodaj najbardziej praco-

wity miesiąc od początku ro-
ku. Oprócz trwających od dłuższego 
czasu robót związanych z docieple-
niem elewacji budynku przy Wyzwole-
nia 10, doszedł do realizowanych za-
dań między innymi kapitalny remont 
balkonów przy ulicy Stawowej 11A, 
gdzie wykonane są przede wszystkim 
nowe balustrady balkonowe i wylewki.

Do tego częściowo odremontowano 
nawierzchnię drogi parkingowej przy 
ulicy Kościelnej 36. Stary, dziurawy 
asfalt zastąpiła kostka brukowa. Po-
dobne prace trwają jeszcze przy Wła-
dysława Sikorskiego 2-4.

Zgodnie z planem wykonano kapital-
ny remont instalacji odgromowej kolej-
nych osiedlowych budynków. Tym ra-
zem nadszedł termin realizacji na bu-
dynkach położonych przy Wł. Sikor-
skiego 2 i 4. Oprócz tego, wykorzy-
stując dogodne warunki atmosferycz-
ne, ADM zleciła wykonanie częściowe-
go remontu dachu i kominów przy ulicy 
Wł. Sikorskiego 1.

Widać już efekt wykonanych jeszcze 
jesienią prac związanych z poszerze-
niem i nasadzeniem roślin klombu przy 
ulicy Przyjaźni 22D, w sąsiedztwie 
wykonanej w zeszłym roku drogi po-
żarowej do budynku Przyjaźni 18-22.

W osiedlu widać też ekipę ze sprzę-
tem ciężkim realizującym zadania na 
zlecenie Wodociągów Siemianowickich 
Aqua Sprint. Największe roboty prowa-
dzone są od jakiegoś czasu w ciągu 
głównej ulicy Przyjaźni. Wymieniana 
jest tam sieć kanalizacyjna wraz z przy-

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

Prace Prace 
postępująpostępują

os. „Chemik”. Trwa remont klatek schodowych os. „Chemik”. Trwa remont klatek schodowych 
 - Niepodległości 60 - Niepodległości 60

ciąg dalszy ze str. 9
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
łączami do pobliskich budynków, mię-
dzy innymi Pocztowej 8, 10, 11, Przy-
jaźni 43. W ten sposób powinien znik-
nąć problem zalewania piwnic.

Z kolei między budynkami Stawowa 
5-7-11-11A wymieniana jest sieć wo-
dociągowa wraz z wymianą przyłączy 
do budynków. Ostatnim etapem obu 
realizowanych zadań ma być przywró-
cenie terenu do stanu sprzed prac.

Osiedle „Węzłowiec”
I tu nie brakuje prac, jakie warte są 

odnotowania. W ostatnim czasie mię-

dzy innymi wymieniono stare drzwi na 
nowe z zamkiem patentowym do po-
mieszczeń zsypowych – miejsc skła-
dowania odpadów komunalnych przy 

Wł. Jagiełły 25A, B, C i 27B, C, D.
Celem poprawy bezpieczeństwa po-

ruszających się schodami terenowy-
mi mieszkańców, kolejne z nich – kon-
kretnie przy Wł. Jagiełły 29A – ma-
ją wyraźnie oznaczone żółtą farbą 
sygnałową końcówki stopnic schodo-
wych. W innym miejscu z kolei trwa re-
mont schodów terenowych i chodni-

ków znajdujących się w rejonie Wł. Ja-
giełły 1A, B. To jedna z pozycji tego-
rocznego planu remontów.

Miesiąc w miesiąc w ostatnim czasie 
prowadzone są prace remontowe przy 
instalacjach domofonowych. Ostatnio 
np. przy Wł. Jagiełły 9C, gdzie za-
montowano kasetę domofonową cy-
frową z czytnikiem poszerzającą moż-
liwość otwarcia drzwi przy pomocy klu-
czyka elektronicznego lub kodu. 

Z innych prac warto między innymi 
wspomnieć o:
- kolejnym etapie wymiany żarówek 

zwykłych na energooszczędne le-
dowe na tzw. II etapie osiedla,

- wykonaniu nowego klombu z rośli-
nami ozdobnymi przy Grunwaldz-
kiej 7B

czy zamontowaniu słupków prze-
szkodowych mających uniemożliwić 
parkowanie na miejscach, z których 
odbierane są odpady komunalne z po-
mieszczeń śmietnikowych, tj. przy Wł. 
Jagiełły 29B i 31B, D.

Aktualnie trwają też przymiarki do 
założenia łąki kwiatowej.

Rafał Grzywocz

Jak pozbyć się odpadów remontowych?Jak pozbyć się odpadów remontowych?
SSezon remontowy rozkręca się, a my planując remont mieszkania będziemy zastanawiać się nad tym, co zrobić 

  z gruzem, jaki przy nim powstanie. Zwłaszcza wtedy, gdy planujemy go przeprowadzić sami.

Myśląc remont (nawet mały), kalkulujemy budżet, zakła-
damy czas na realizację, wybieramy narzędzia do pracy 
i materiały do wykorzystania. Przy tym wszystkim nie mo-
żemy zapomnieć o odpadach remontowych, jakich przyby-
wać będzie z każdym metrem wykonanej pracy. Nie bawiąc 
się w „podrzucanie” odpadów na pobliskie otwarte śmietni-
ki, mamy 2-3 możliwości le-
galnego ich pozbycia się: 

- Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) przy ulicy Wyzwo-
lenia 18E w Michałkowicach, 
czynny od pn-pt 6.00-18.00, 
sb 7.00-15.00. Miejsce, gdzie 
w ramach comiesięcznej 
opłaty za śmieci przyjmowa-
ne są bez dodatkowych kosz-
tów, nieodpłatnie odpady re-
montowe. W roku możemy 
dostarczyć tam 2 razy po 500 
litrów gruzu na jeden adres 
zamieszkania, własnym transportem. Osoba/firma przepro-
wadzająca remont może dostarczyć go tam za upoważ-
nieniem mieszkańca. Nie posiadając samochodu, może-
my spróbować poprosić kogoś np. w ramach pomocy są-
siedzkiej.

- Worek typu Big-Bag. To popularne rozwiązanie. MPG-
KiM Zakład Oczyszczania Miasta prowadzi działalność ko-

mercyjną, oferując usługę odbioru gruzu sprzed budynku. 
Zakup worka big-bag (1 m3) to koszt 170 zł brutto. W cenie, 
po uprzednim zgłoszeniu gotowości, jest jego odbiór (32 
766-77-37, zom@mpgkim.com.pl). Na rynku można spró-
bować poszukać innych podobnych ofert na zagospodaro-
wanie odpadów remontowo-budowlanych.

- Ogłoszenia: „Przyjmę 
gruz”, „Odbiorę odpady po-
remontowe”. Przymierzając 
się do remontu, warto śledzić 
również lokalne ogłoszenia – 
okazje. Zdarza się, że komuś 
innemu potrzebny jest gruz 
przy realizacji jakiejś inwe-
stycji. Wówczas jedynym na-
szym „zmartwieniem” jest za-
kup worków z twardego two-
rzywa i ich zapełnienie.

Trzeba również dodać, że 
gruz (odpady remontowe) to 
nie wszystko dokładnie co po-

wstaje (i zostaje) przy remoncie. Nie należy mieszać „czy-
stych” odpadów remontowych (gruz ceglany, betonowy, be-
tonowo-ceglany, kawałki płyt kartonowo-gipsowych, potłu-
czone kafelki) z odpadami typu: tapety, okleiny, styropian, 
pianki, wiaderka czy puszki po farbach, pędzle. To należy 
oddzielić i w żadnym wypadku nie wrzucać do pojemników 
na segregowane surowce wtórne. Rafał Grzywocz

Istnieją legalne sposoby pozbycia się gruzu.Istnieją legalne sposoby pozbycia się gruzu.

os. „Węzłowiec”. Zamontowano nowe drzwi do pomieszczeń os. „Węzłowiec”. Zamontowano nowe drzwi do pomieszczeń 
 składowania odpadów - Wł. Jagiełły 25A, B, 27B, C, D składowania odpadów - Wł. Jagiełły 25A, B, 27B, C, D
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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
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Worki na bioodpady i torby do segregacji  Worki na bioodpady i torby do segregacji  
– dostępne bezpłatnie!– dostępne bezpłatnie!

WW osiedlowych administracjach SSM wciąż są dostępne do bezpłatnego pobrania worki biodegradowalne na 
bioodpady i torby ekologiczne wielokrotnego użytku do segregacji, przekazane przez Urząd Miasta w ra-

mach kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej prawidłowej zbiórki odpadów komunalnych.
We wszystkich 7 administracjach są 

dostępne rolki z 8-litrowymi zielony-
mi workami biodegradowalnymi. Wrzu-
camy do nich: oddzielone odpadki 
i obierki owoców, warzyw, kwiaty cię-
te, doniczkowe i inne zielone, skorup-
ki jaj i orzechów, fusy z kawy, herbaty. 
Nie resztki obiadów! Docelowo wo-
rek z zawartością wrzucamy do brą-
zowego pojemnika na bioodpady. Jest 
to wskazówka, jakiego rodzaju odpady 
usuwamy w ten sposób a zarazem ja-
sny przekaz, by korzystać z worka ule-
gającego biodegradacji, a nie plastiko-
wego (foliowego).

Jeśli chodzi o torby ekologiczne, 
w ADM otrzymamy komplet trzech: na 
szkło (zielona), papier (niebieska) oraz 

tworzywa sztuczne, opakowania wie-
lomateriałowe, metale (żółta). Finalnie 
ma to zwiększyć efektywność segre-
gacji odpadów w gospodarstwach do-
mowych. Komplety dostępne są jesz-
cze w pięciu z 7 administracji (rozeszły 
się już w ADM „Tuwima” i „Bańgów”). 

Torby ekologiczne przysługują jed-
norazowo na jeden adres zamieszka-
nia. Worki na bioodpady natomiast, 
można wziąć ponownie. Kampania 
prowadzona jest do wyczerpania za-
pasów, przy czym – wg informacji UM 
– po rozeznaniu potrzeb i możliwości, 
kolejna dostawa torb ekologicznych 
będzie możliwa nie wcześniej niż we 
wrześniu.

 rg

Wielokrotnego użytku,  Wielokrotnego użytku,  
a więc praktycznea więc praktyczne



13MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2020

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

tel. 606 596 765 

A.A. KOMPLEKSOWE remonty 
łazienek i mieszkań, kosztorysy, 
projekty, prace donafinsowywane 
z PFRON-u, faktury, doradztwo, 
20 lat praktyki,        tel. 506 601 278  

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

USŁUGI remontowe, kafelkowanie, 
tel. 517 356 893

AWARIE - serwis instalacji elektrycz-
nych, wod-kan, naprawy domowe. 
Usługi 24h, `             tel. 799 971 984

CHEMIA, matematyka, 
doświadczony nauczyciel, dojazd, 

tel. 609 313 634  

A.A. WYMIANA instalacji wodnej, 
c.o. oraz wymiana grzejników. Tanio!, 

tel. 513 689 048

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 

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

OPIEKA nad grobami. Profesjonalne 
odnawianie napisów na nagrobkach, 

tel. 517 884 849  

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 
wykładzin. Solidnie!  tel. 606 274 056

ELEKTRYCZNE usługi,
 tel. 502 362 393  

PRZEPROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja zbędnych rzeczy, 
          tel. 531 944 531, 32 220-64-27

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 

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 

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań 
- płytkowanie, gładzie, zabudowy GK, 
instalacje elektryczne, wod-kan,

tel. 792 714 127

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

REM-KOM s.c. - kompleksowe re-
monty domów i mieszkań. Instalacje 
elektryczne, wod-kan, c.o., gładzie, 
kafelkowanie, zabudowy, malowanie 
natryskowe,        tel. 799 971 984

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

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, 

tapicerki karcherem, skuteczne 

odplamianie, Siemianowice Śląskie,
 tel. 604 243 950

ul. Jana Pawła II 13 Poniedziałek-pią-
tek 8.00-21.00, sobota 8.00-20.00, nie-
dziela 9.00-20.00  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. W. Korfantego 5, Poniedziałek-
-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00  
 tel. 32 228-12-18

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

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

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

ul. Okrężna 19, Poniedziałek-piątek 
8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 733 015 804

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

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

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 

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
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MIESZKANIOWE

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

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

KUPIĘ mieszkanie 2-pokojowe na te-
renie Bytkowa,  tel. 881 652 241

KUPIĘ mieszkanie. Młoda para kupi 
w Siemianowicach 2 lub 3-pokojowe 
mieszkanie za gotówkę. Może być do 
remontu lub zadłużone,  
 tel. 501 820 457

KUPIE za gotówkę mieszkanie w Sie-
mianowicach lub Katowicach. 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 na Bytkowie lub 
okolicy prywatnie, za gotówkę,  
 tel. 791 301 302

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

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

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

SPRZEDAM mieszkanie własnościo-
we 3-pokojowe w Michałkowicach, 
może być z garażem i ogródkiem,  
 tel. 507 839 781

ZAMIENIĘ własnościowe mieszkanie 
31 m2, duży pokój z balkonem, osob-
na kuchnia z oknem, wc z łazienką, 
8 piętro (2 windy) na 2 małe pokoiki 
(może być nawet na ostatnim piętrze), 
  tel. 604 349 120

RÓŻNE

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

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup, tel. 509 954 191

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

WYNAJMĘ garaż podziemny na osie-
dlu Węzłowiec I,  tel. 604 414 465

OGŁASZAJ SIĘ
 W „MS”

NAPRAWDĘ WARTO 

s-550/5-20

s-639/4-20

Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

SALON ŁAZIENEK
płytki, gresy, wanny, brodziki,  
umywalki, meble łazienkowe…

Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 103  
tel. 32 730-82-22, kom. 506 839 932

www.dekorexpert.pl godziny pn-pt 9-17, sb 9-13
Po godzinach pracy jesteśmy dostępni pod telefonem.
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J K L
Dzwoni koleżanka do blondynki i pyta:
- Dostałaś list ode mnie?
- Ten w którym prosisz o zwrot pie-

niędzy?
Koleżanka na to:
- Tak, ten.

Blondynka:
- Nie, jeszcze go nie dostałam. 

J K L
Konduktor w pociągu pyta podróżu-

jącą z psem blondynkę:
- Czy pani zapłaciła za tego psa?
- Ależ skąd! Dostałam go na urodziny... 

J K L
Dyrektor szkoły przechodzi kory-

tarzem obok klasy, z której słychać 

straszny wrzask. Wpada, łapie za rę-
kaw najgłośniej wrzeszczącego, wy-
ciąga go na korytarz i stawia w kącie. 
Po chwili z klasy wychodzi kolejnych 
trzech młodzieńców, którzy pytają:

- Czy możemy już iść do domu?
- A, to niby, dlaczego?
- No... przecież skoro nasz nowy pan 

od matematyki stoi w kącie, to chyba 
lekcji nie będzie, prawda?

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Namiętna muza; 8. Jed-

na z czterech stron świata; 9. Ka-
mień szlachetny; 10. W soli kamien-
nej; 11. Forma rozliczeń; 12. Bezkres 
wód; 13. Leżą w archiwum; 15. Skrzy-
nia na ryby; 17. Zębata do drewna; 
18. Zbiory roślin uprawnych; 19. Czarna 
w Afryce; 22; Stan bez wrażeń; 23. Ma-
ła bulwa; 26. Nad parterem; 27. Sezon; 
30. Strach; 31. Lamus w domku jednoro-
dzinnym; 32. Nóż do korowania; 33. Do-
radca Salomona; 34. Święty od zgub; 
35. Natrętny owad; 36. Główna tętnica.

PIONOWO: 1. Biegnie w upale; 
2. Sztaba przy bramie; 3. Oddźwięk; 
4. Sala wykładowa; 5. Kabaret od za-
smażki; 6. Całodobowa przy ulicy Ślą-
skiej nr 13 w Siemianowicach Śląskich; 
7. Opłata za mieszkanie; 13. Jednost-
ka natężenia prądu; 14. Szal modlitew-
ny w judaizmie; 15. Żelazne warzywo; 
16. Rośnie na nich ciasto; 20. Ordynans; 
21. Kotlet cielęcy z kością; 23. Miasto 
z dawną kopalnią soli; 24. Płaci czynsz; 
25. Tkanina ażurowa; 28. Strefa rozryw-
ki w Siemianowicach Śląskich; 29. Bo-
gatka lubiąca słoninę.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 19 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 czerwca br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 6/2020 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 6/20 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 05/2020 z hasłem: Zadbaj o swo-

je bezpieczeństwo otrzymują: Joan-
na Monsior, ul. Śląska 46, (I nagro-
da); Natalia Kobielska, ul. Powstań-
ców 54C (II); Wanda Stompel, ul. Nie-
podległości 66 (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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Warzywne wariacje
Zapiekane warzywa – 4 ziemniaki, 

1 łyżka masła, 2 pomidory, sól, pieprz, 
4 plasterki żółtego sera, kilka czarnych 
oliwek, 1 ostra papryczka, listki bazy-

lii. Ziemniaki gotujemy w skórkach. Po 
przestudzeniu kroimy na pół i na każ-
dym kładziemy odrobinę masła. Po-
midory kroimy w plastry. Plasterki se-
ra dzielimy na pół. Ziemniaki oprósza-
my solą i pieprzem, na każdym układa-
my plaster pomidora i sera, obkładamy 
plasterkami oliwek i kawałeczkami pa-
pryki, wstawiamy do piekarnika, żeby 
ser się rozpuścił, przybieramy listkami 
bazylii. Podajemy od razu.

Cebula w kożuszku – 3 wielkie cu-
krowe cebule, 2 szklanki mąki, 1 szklan-
ka mleka, 1 jajko, 2 ząbki czosnku, sól, 
pieprz, 1/4 l oliwy do smażenia, parę 
rzodkiewek i szczypiorek. Do miski wsy-
pujemy mąkę, dodajemy jajko i mleko. 
Mieszamy aż nie będzie grudek. Cia-
sto dla dodania pikanterii uzupełniamy 
dwoma ząbkami posiekanego czosn-
ku. Cebule obieramy i kroimy w okaza-
łe talarki. Na patelni rozgrzewamy oliwę, 
a obtoczone w cieście talarki wrzucamy 
na olej. Smażymy na mocno rumiany 
kolor. Po wyłożeniu na talerz posypuje-
my posiekanym szczypiorkiem i ozda-
biamy rzodkiewką. 

Pasta z rzodkiewką i szczypior-
kiem – Pół pęczka rzodkiewek, pu-
dełko serka homogenizowanego, dwie 
cebulki, trochę różnokolorowej papryki. 
Warzywa siekamy i mieszamy z ser-
kiem. Można posolić i dodać odrobinę 
pieprzu, ale niekoniecznie.

Zapiekanka z ziemniaków – 1 kg ziem-
niaków, 4-5 cebul średniej wielkości, 2 
szklanki startego, żółtego sera, kawałek 
wędzonego boczku - około 20 dag, 2 gar-
ście posiekanego szczypiorku, 2 szklanki 
mleka, sól, świeżo zmielony pieprz, szczyp-
ta chilli w proszku, odrobina oleju. Ziemniaki 
obrać i ugotować. Ostudzić i pokroić w pla-
stry. Obraną cebulę, boczek pokroić w pla-
stry i podsmażyć. Do garnka wlać mleko, 
dodać 2 duże szklanki startego sera żółte-
go i 2 garście szczypiorku. Sos posolić, po-
pieprzyć i dodać chilli. Gdy ser rozpuści się 
w mleku – sos jest gotowy. Włożyć część 
ziemniaków do naczynia żaroodpornego, 
na to nałożyć boczek z cebulką i polać so-
sem. I tak aż do wyczerpania składników. 
Zapiekać około 20-30 minut w piekarniku 
o temp. ok. 180 stopni.
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Zajęty poważniej-
szymi według Ciebie 
sprawami, nie przy-
wiązujesz zbytniej 

uwagi do porządku. Dbałość o dom 
pozostawiasz żonie, a gdy jej nie 
masz nie przejmujesz się, że okno jest 
brudne, czy garnki nie umyte, a śmieci 
nie wyrzucone.

Większość By-
ków, chociaż zda-
rzają się wyjątki, lu-
bi wokół siebie ład 

i porządek. Pan Byk chętnie uczestni-
czy w pracach domowych i nie wsty-
dzi się, gdy ktoś zastanie go z mio-
tłą w ręku. Jeśli znajdzie odpowiednią 
partnerkę, wszystko u nich lśni.

U Bliźniaka nic nie 
jest jednakowe. Po 
okresie przesadnej 
dbałości o porządek 

w domu, kiedy to sprzątają, zmieniają 
zasłony, nadchodzi okres, gdy nagle 
wszystko staje się im obojętne i zajęci 
czymś innym np. uprawianiem ogród-
ka, zaniedbują dom.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem lu-
bią wokół siebie ład 
i na pewno Pani Rak 

nie zasiadłaby przed telewizorem, 
gdyby w kuchni, były brudne naczy-
nia. Zachowują jednak umiar i uwa-
żają, że na świecie jest wiele ciekaw-
szych rzeczy, niż polerowanie klamek. 

Pan Lew bardzo lu-
bi porządek, wspania-
łe wnętrza, gustow-
nie dobrane dekora-

cje i w domu wszystko to potrafi do-
cenić. Szkopuł jedynie w tym, że sam 
do porządku rzadko przyłoży rękę, po 
prostu pozostawia tę domenę życia 
domownikom.

W domu Panny 
wszystko lśni, wszyst-
ko ma swoje miejsce 
i Pan, a zwłaszcza 

Pani, większość wolnego czasu po-
święca na porządki w szufladach, wie-
szanie czystych firanek. Niestety, ma-
nia czystości męczy domowników.

Jeżeli posiadasz 
słońce w znaku Wa-
gi lubisz porządek 
i ład wokół siebie, 

ale bez przesady. Twoją wadą jest, że 
często sprzątasz powierzchownie, za-
pominając, że porządek trzeba zrobić 
także w szufladach i w kącikach.

Pan Skorpion, po-
dobnie jak Pan Byk, 
nie przywiązuje zbyt-
niej wagi do porządku 

i ładu wokół siebie. Przyczyna jednak 
jest trochę inna. Skorpion uważa, że na 
porządki szkoda czasu, bo można go 
poświęcić na coś pożyteczniejszego.

Większość Strzel-
ców tak urządza so-
bie życie, że jest czę-
ściej poza domem niż 

w domu. Z dalekich podróży przywożą 
pamiątki, które zdobią ich mieszkanie, 
ale do porządków nie przywiązują wagi, 
choć szanują to, co zrobią sami.

Dewizą życiową 
Koziorożca jest to, 
że ład i porządek 
ułatwiają życie. Nie 

lubią bałaganiarzy, są bardzo konse-
kwentni. Mąż czy żona bałaganiarz 
u Koziorożca nie ma szans i może 
sprawić, że z tej przyczyny dojdzie do 
rozwodu.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem nie 
tylko sami cenią po-
rządek, ale wkłada-

ją wiele wysiłku, aby ich dzieci od naj-
młodszych lat uczyły się, że ład jest 
zaletą człowieka. To u Ryb dziecko 
wie, że trzeba sprzątnąć zabawki.

Wodnik z natury nie 
jest bałaganiarzem 
i męczy go, gdy znaj-
dzie się w brzydkim 

pomieszczeniu. Bardziej od porządku 
ceni sobie piękne przedmioty, estetykę 
wnętrza, ładnie ubranych ludzi. Ma do-
bry gust i jest wierny swym zasadom. 

Czy jesteś 
bałaganiarzem?
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ciąg dalszy na str. 18

Nie kosić trawy*
Dzień dobry,

proszę podać JEDNOZNACZNE sta-
nowisko dyrekcji SSM odnośnie ko-
szenia trawników. Tyle się mówi o tym, 
że jest susza i należy zmienić podej-
ście do utrzymania zieleni zakładać 
łączki kwiatowe nie kosić trawy bo za-
trzymują więcej wilgoci, oczyszczają 
powietrze itd.

Nasza Spółdzielnia, a raczej osoby 
decyzyjne tego nie rozumieją? Rozmo-
wa z Panami Odczykiem i Greinerem – 
pełne zrozumienie do poruszonej kwe-
stii, cyt. „SŁUSZNA UWAGA” i... dalej 
kosimy. Chwilę po rozmowie wstrzyma-
na na ul. Pocztowej ekipa przenosi się 
z ul. Pocztowej na ul. Andersa potem 
kolejno ul. Polaczka i osiedle Bańgów 
– czyli sukcesywne wykaszanie traw-
ników na każdym osiedlu SSM. Co to 
ma być? Mówienie i tłumaczenie SŁU-
POM? Pomijając fakt, że ekipa przyjeż-
dża do koszenia trawnika przy ul. Pocz-
towej 8, którego praktycznie nie ma bo 
trawa dopiero się zbiera po tym jak zo-
stała zniszczona przez wielotygodnio-
we zaleganie ściętych gałęzi wierzb. 
Przyjeżdża ekipa 5 osób i zabierają się 
za KOSZENIE – czego? Gdzie pracow-
nicy Administracji – co zlecili – koszenie 
wyłysiałej ziemi? Po interwencji ekipa 
odjeżdża, następnego dnia zjawia się 
TAKTOREK i kosi tę resztkę która led-
wo zaczęła się odradzać wzbijając przy 
okazji tumany kurzu z wyschniętej zie-
mi – ROBOTA GŁUPIEGO??? Kto za 
to wszystko odpowiada? Kto za to pła-
ci? Naprawdę mamy w Spółdzielni TY-
LE kasy aby ją w tak bezmyślny sposób 
marnotrawić? Chyba ktoś odpowiada 
ze te absurdy i bierze za to pieniądze – 
pytam się gdzie była ta osoba? KOMU 
i ZA CO płacimy?

Sobota 9 maja – chyba specjalnie 
w sobotę aby nikt nie mógł interwenio-
wać – dalsze koszenie.

Jeszcze jedna kwestia PO CO Spół-
dzielnia wysyła druki opłat osobie 
która od dłuższego czasu robi przele-
wy? NIKT od nas o to nie prosił, moż-
na sprawdzić kto robi przelewy, więc? 
Mam to teraz wyrzucić – bo niby co 
mam zrobić z tymi drukami? ZNO-
WU mamy za dużo kasy na marno-
trawienie takiej ilości papieru? Podej-

rzewam, że z automatu wysłano je 
wszystkim mieszkańcom. Po co?

Poniżej kilka odpowiedzi na pytanie 
po co nam trawniki?

Utrzymuje wilgoć i zapobiega ero-
zji ziemi czyli może wprost, przeciw-
działać jej przesuszaniu się Dla porów-
nania skoszony trawnik, by być zielo-
ny, musi być regularnie (co podczas 
upałów oznacza codziennie) podlewa-

ny. Krótka trawa zatrzymuje znacznie 
mniej wilgoci i ułatwia jej parowanie 
z ziemi, a w perspektywie nadchodzą-
cych susz woda jest bezcenna i powin-
niśmy ją oszczędzać.

Trawa obniża temperaturę powie-
trza. Im wyższa, tym zdaniem ekolo-
gów lepiej działa. Pomiary przeprowa-
dzone pokazują, że trawnik może być 
nawet o 30 st. chłodniejszy od asfaltu 
i o 20 st. od gorącej ziemi.

Trawa to jeden z najważniejszych 
producentów tlenu i pochłaniaczy dwu-
tlenku węgla. Badania przeprowadzo-
ne w Nowym Jorku pokazują, że tra-
wy w Central Parku usuwają z atmos-
fery około 6 ton dwutlenku węgla rocz-
nie. Bez trawy nie nastąpi sekwestra-
cja dwutlenku węgla (wchłanianie CO2), 
a nasz ślad węglowy urośnie. Pochłania-
ją też szkodliwe pyły i cząsteczki z po-
wietrza odpowiedzialne za zanieczysz-
czenie powietrza. Dla porównania jeden 
hektar lasu sosnowego usuwa z atmos-
fery około 20 ton dwutlenku węgla rocz-
nie. Trawy i drzewa to nasi najwięksi so-
jusznicy w walce o klimat i przetrwanie.

Mieszkanka osiedla „Michałkowice”
- dane do wiadomości Redakcji

Dzień dobry,
w imieniu swoim i mojej rodziny 

chciałbym bardzo podziękować i po-
gratulować trafnej decyzji. Gratulacje 
i podziękowania kierujemy do osoby/
osób, które zdecydowały o ponownym 
wycięciu trawników na osiedlu Węzło-
wiec do zera. Decyzja ta jest błyskotli-
wa i genialna biorąc pod uwagę poniż-
sze okoliczności:

1. Zbliżająca się i głośno sygnalizo-
wana w mediach susza. Ścięcie trawy 

na „grubość żyletki” zdecydowanie po-
zytywnie wpłynie na zatrzymanie wody 
przez ziemię. Umożliwi to odpowied-
nie nawodnienie naszych trawników 
i drzew, które rosną przecież w ziemi 
o wysokiej jakości, dzięki czemu będą 
wspaniałe zielone, bujne i kwietne, tak 
jak w zeszłym roku. Już się nie może-
my doczekać, aż wypalona przez nad-
chodzące upały ziemia będzie miło 
chłodziła powietrze, w przeciwieństwie 
do tej ohydnej zieleni.

2. Koszenie trawy w okresie kwit-
nienia kwiatów jest świetnym pomy-
słem, który powinien być szeroko pro-
pagowany (choć z niewiadomych po-
wodów cały świat tworzy łąki kwiet-
ne w miastach i osiedlach mieszkanio-
wych). Zdecydowanie zagęści to na-
szą zieleń, której mamy już aż nad-
to oraz ułatwi znalezienie pożywienia 
i schronienia owadom w niej żyjącym. 
Ułatwi to również znalezienie pożywie-
nia owadom miodnym, których mamy 
„nieopisane ilości” i których populacja 
gwałtownie rośnie.

3. Zlikwidowanie populacji owadów 
żyjących w naszych trawnikach po-
przez „skoszenie” ich razem z trawą 
oraz zniszczenie ich miejsca gniazdo-
wania jest również godne polecenia, 
szczególnie w okresie lęgowym mię-
dzy innymi wróbla polnego, który o dzi-
wo jeszcze chce z nami ludźmi sąsiado-
wać. Dzięki likwidacji trawy, w której mo-
gą żyć owady będące posiłkiem dla no-
wo wyklutych wróbli znacznie ułatwiamy 
wyżywienie ich i utrzymanie odpowied-
niej populacji tych bardzo pożytecznych 
ptaków. (Jak się skończyło ograniczenie 
populacji wróbli w Chinach można sobie 
poczytać, nasze metody są odmienne, 
lecz równie skuteczne.)

4. No i na koniec zostawiłem za-
chwyt nad tym cudownym widokiem 
zaschniętej na wiór ziemi, wspaniale 
uzupełniającej nasze mieszkania py-
łem przy najmniejszym nawet podmu-
chu wiatru.

Naprawdę, serdecznie dziękujemy.
Artur P.

- dane do wiadomości Redakcji
Do kwestii niekoszenia trawy na-

wiązała także p. Irena Skwara i prze-
słała nam apel z katowickiego „DZ”, 

Ze względu na pandemię koronawirusa, dyżur redaktora 
 (poniedziałki 15.30-16.30), czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można nadsyłać pytania, swoje problemy na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm



18 MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2020

pod którym zaznaczyła „podpisuję się 
obiema rękami. Sama pisałam o tym 
wcześniej do Ratusza i – nie tylko”.

Zarząd SSM: Pierwsze wiosenne 
koszenie trawnika przeprowadzać 
należy zwykle na przełomie mar-
ca i kwietnia oraz gdy źdźbła trawy 
osiągną wysokość ok. 8-10 cm. Jed-
nakże, ze względu na panującą su-
szę w kraju, Zarząd SSM zdecydo-
wał o rozpoczęciu pierwszego poko-
su trawy dopiero na początku maja, 
dając tym samym możliwość wzro-
stu trawy powyżej wyżej wymienio-
nej wysokości, aby uniknąć powsta-
nia suchych miejsc na trawnikach 
osiedlowych.

Podkreślić należy, że pierwszy 
pokos trawy rozpoczął się w miej-
scach, które tego pokosu najbar-
dziej wymagały, np. miejsca bezpo-
średnio przy budynkach, gdzie tra-
wa wyrosła już bardzo wysoko oraz 
przy chodnikach.

Decyzje co do kolejnych pokosów 
traw będą podejmowane po uprzed-
nio przeprowadzonych obserwa-
cjach stanu trawników na osiedlach.

Odnośnie zakładania łąk kwiet-
nych informujemy, że jeszcze w tym 
roku rozpoczną się przygotowa-
nia do założenia takiej łąki na osie-
dlu „Węzłowiec”. Jeśli inwestycja 
spotka się z zadowoleniem naszych 
mieszkańców, wtedy Spółdzielnia 
będzie kontynuować zakładanie łąk 
na pozostałych osiedlach.

Do uwagi o książeczkach opłat
Książeczki opłat drukowane są tyl-

ko dla tych osób, które wcześniej 
nie zgłosiły w Spółdzielni rezygna-
cji z ich otrzymywania. W celu ogra-
niczenia kosztów Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa we 
wcześniejszych okresach zwraca-
ła się o zgłoszenie takiego faktu tj. 
braku potrzeby ich otrzymywania.

Prosimy zatem o wystąpienie ze 
stosownym pismem o rezygnacji 
z książeczki.

Uważać przy koszeniu!
W obecnych dniach zaczyna się ko-

szenie traw. Niestety firma, której Spół-
dzielnia zleca koszenie nie dba o bez-
pieczeństwo samochodów zaparkowa-
nych obok koszonych trawników (np. 
na ul. Niepodległości 66). Samochody 
są posypane trawą i pobite drobnymi 
kamyczkami. Kto bierze odpowiedzial-
ność za takie zachowanie i partactwo? 
Czy Spółdzielnia pokryje koszty mycia 

i napraw lakierniczych samochodów? 
Dlaczego firma, która kosi nie zabez-
piecza samochodów? Jestem oburzo-
ny zaistniałą sytuacją!

Mieszkaniec
z ul. Niepodległości 66

- dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Dziękujemy za zwró-
cenie uwagi odnośnie zachowa-
nia bezpieczeństwa przy kosze-
niu trawy. Firmy, które to wykonu-
ją zobowiązane są do bezwzględne-
go stosowania parawanów i zasłon 
w przypadku stojących samocho-
dów na ulicach i parkingach osie-
dlowych. W przypadku jeśli został 
uszkodzony Pana samochód pod-
czas koszenia prosimy o bezpo-
średni kontakt z administracją osie-
dla „Chemik”, gdzie uzyska Pan in-
formację o odszkodowaniu. Pra-
gniemy nadmienić, że z właścicie-
lem firmy została przeprowadzona 
rozmowa dyscyplinująca. Mamy na-
dzieję, że opisana przez Pana sytu-
acja się nie powtórzy.

 
Płyty za płyty?

Mieszkam przy ulicy Stęślickiego. 
Wiem, że zbliżają się roboty związane 
z usuwaniem płyt elewacyjnych. Pro-
szę rozważyć taką możliwość żeby od-
stąpić od nakładania warstwy styro-
pianowej na rzecz zastąpienia istnie-
jących płyt innymi np. celulozowo-ce-
mentowymi. Styropian nie przepuszcza 
pary wodnej, a wełna przepuszcza. Po-
za tym będzie z tym mniej roboty.

S.J.
Pełne dane do wiadomości Redakcji
Zarząd SSM: Od wielu lat w Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej stosowany jest bezspoinowy 
system docieplenia, który jest ogól-
nie uznany i stosowany w kraju. Za-
pewnia on uzyskanie bardzo do-
brych parametrów izolacyjności.

W związku z wykonaniem ścian 
z betonu prefabrykowanego, jak 
również stosowanych farb we-
wnętrznych dyfuzja pary wodnej 
nie następuje przez ściany. Do od-
prowadzania wilgoci z pomieszczeń 
służy sprawna wentylacja, na którą 
składa się nawiew poprzez nawiew-
niki w oknach i sprawne przewody 
wentylacyjne.

Dodatkowo za stosowaniem sty-
ropianu przemawiają niższe kosz-

ty wykonania docieplenia przy jed-
noczesnym zachowaniu takich sa-
mych parametrów izolacyjności.

Podziękowanie
Mieszkanka budynku z ulicy W. 

Wróblewskiego 73, której problem 
dotyczący „gołębi-sąsiadów” opisano 
i odpowiedziano na łamach „Mojej 
Spółdzielni” w poprzednim wydaniu 
gazety, skontaktowała się z Redakcją 
raz jeszcze, dziękując za publikację.

Zarząd SSM: W imieniu Zarządu 
dziękujemy za telefon z pochwałą 
dla redakcji. Jest nam bardzo miło, 
że mogliśmy pomóc.

Trudne skrzyżowanie
Proszę o Państwa opinię w kwestii 

pierwszeństwa wyjazdu z ulicy Niepod-
ległości (obok budynku 58) na ul. Ka-
picy. W miejscu widocznym na zdję-
ciu (patrz str. obok - źródło Google 
Maps), często kierowcy wyjeżdżający 
z kierunku oznaczonego białą strzał-
ką zdają się sądzić, iż mają pierwszeń-
stwo przed kierowcami wyjeżdżającymi 
z kierunku oznaczonego czarną strzał-
ką, szczególnie, jeśli jadą na wprost 
(w kierunku Kauflandu). Tymczasem, 
moim zdaniem, ruch w tym miejscu re-
guluje umieszczony przed skrzyżowa-
niem znak „droga z pierwszeństwem 
łamanym”, który stanowi, że pierw-
szeństwo mają samochody jadące uli-
cą Kapicy, a kwestię pierwszeństwa 
przy wyjeździe z osiedla reguluje zasa-
da prawej ręki, więc samochód jadący 
wzdłuż czarnej strzałki będzie miał za-
wsze pierwszeństwo przed samocho-
dem jadącym wzdłuż białej strzałki. Być 
może zasięgniecie Państwo w tej spra-
wie opinii Ruchu Drogowego z KMP 
w Siemianowicach Śląskich i ewentual-
nie ustawicie dodatkowe oznakowanie 
w celu zmniejszenia zagrożenia?

Artur
- dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Skrzyżowanie, któ-
re Pan opisuje jest skrzyżowaniem 
bardzo specyficznym. Aby rozwią-
zać ten problem w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami, SSM 
zwróci się do Urzędu Miasta Siemia-
nowice do Wydziału Infrastruktury 
Drogowej i Komendy Miejskiej Po-
licji w Siemianowicach Śl. o opinię. 
Po jej uzyskaniu będziemy wniosko-
wać o uporządkowanie oznakowa-
nia w celu zmniejszenia występują-
cego zagrożenia.

*tytuł od autora listu lub pochodzący 
z jego treści

ciąg dalszy ze str. 17
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Tam część roślin już kwitło/kwitnie, 
jak chociażby tulipany, irysy, część 
wkrótce to zrobi i w końcu będzie ko-

lorowo – jak by tego chcieli i oczeku-
ją z niecierpliwością i ciekawością za-
razem ich opiekunowie. 

Dlaczego warto?
Nikt nie zaprzeczy, że przyjemnie 

jest czasem spojrzeć na ładny bal-

kon czy obejście domu. To nie tylko 
przecież satysfakcja dla ich właścicieli, 
opiekunów, ale też dla spacerowiczów. 

Ukwiecone kąciki znacznie poprawia-
ją wygląd naszych domów i szerzej – 
całych osiedli. Poza tym, obcowanie 
z przyrodą jest po prostu zdrowe! 

Dlatego cały czas gorąco zachęca-
my wszystkich mieszkańców zasobów 

spółdzielczych do przystrajania balko-
nów, jak i obejść budynków kwiatami, 
iglakami, roślinami pnącymi, ozdob-
nymi. Do takiego eksperyme ntowania 
z przyrodą. A nuż ktoś odkryje w so-
bie nową pasję w tym „innym” dla nas 
czasie?

Regularnie rozglądamy się po osie-
dlach i staramy dostrzec co ładne, 
piękne, ciekawie urządzone – jeśli 
chodzi o zieleń balkonów i terenów 

bezpośrednio przylegających do do-
mów. Wychwytujemy sami, ale i za-
chęcamy do podpowiadania (e-mailo-
wo ssm@poczta.fm  lub telefonicznie 
661 229 858 – podczas dyżuru redak-
cyjnego). rg

Zielony Konkurs 2020

Jeszcze nie bujnoJeszcze nie bujno
WWiosnę mamy taką „w kratkę”. Dużo słońca, deszczu, były nawet i ma-

jowe nocne przymrozki!. Być może właśnie dlatego – oprócz nie-
dawnej „domowej kwarantanny” – to przyczyna tego, że nie dużo jeszcze 
ukwieconych balkonów. Więcej można dostrzec, pochylając się i zagląda-
jąc do przydomowych ogródków...

Kolejowa 6Kolejowa 6

Jana Pawła II 17Jana Pawła II 17 Wł. Jagiełły 27DWł. Jagiełły 27D

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Trudne skrzyżowanieTrudne skrzyżowanie Czytaj str. obokCzytaj str. obok
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Ze względu na pandemię korona-
wirusa, dyżur redaktora 

 (poniedziałki 15.30-16.30),  
czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy  
o kontakt telefoniczny wyłącznie 

pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można 

nadsyłać pytania, swoje problemy 
na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm
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Segregując śmieci  Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko i chronisz Swoje środowisko 
naturalne!!!naturalne!!!


