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Wybrał komputer

Dwa wyróżnienia
Pod koniec maja i pod 

koniec czerwca Sie-
mianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa uhonorowana została 
dwoma wyróżnieniami.

Po raz kolejny SSM zajęła I miej-
scem w kategorii: spółdzielnie duże 
inwestujące w organizowanym od 
wielu lat przez branżowe czasopi-
smo „Domy Spółdzielcze” Ogól-
nopolskim Rankingu Spółdzielni 
Mieszkaniowych. Miejsca na po-
dium wyznaczał komputer na pod-
stawie danych bilansowych, jakie 
spółdzielnie zobowiązane są prze-
kazywać czy to do Krajowej Rady 
Spółdzielczej, czy też do innych in-
stytucji. Tym samym trudno szukać 
bardziej obiektywnego, bezwzględ-
nego i pozbawionego jakichkol-
wiek emocji i skrupułów jurora. 

Drugim wyróżnieniem jest Ślą-
ski Brylant Gospodarczy i Sa-

morządowy przyznawany przez 
Siemianowickie Stowarzyszenie 
Przedsiębiorców. Ten laur jest wy-
razem uznania nie tylko za osią-
gnięcia gospodarcze, ale też i za 
działalność samorządową, która 
jest jedną z podstaw spółdzielczo-
ści i była w niej od zarania. 

pes

Mamy „Brylant”
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 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.

NASTĘPNE DYŻURY OD WRZEŚNIA
W związku z trwającym sezonem urlopowym i czasem wzmożonych 
wyjazdów wakacyjnych informuję, że kolejny dyżur Członków Rady 

Nadzorczej SSM odbędzie się we wrześniu 2015 r. Datę i skład osobowy 
dyżurujących opublikujemy w następnym wydaniu gazety „Moja Spółdzielnia”

Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM - Jan DUDEK

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1630-1730 (pa-
wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

- każdy ostatni wtorek miesiąca 
przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 17.30 (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. Juliana Tuwima

- każdy poniedziałek w godzinach 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury Członków Rad Osiedli

Jesteśmy z Panem w tych ciężkich chwilach
W związku ze śmiercią

Żony
prof. dr. hab. Arkadiuszowi Nowakowi

wieloletniemu i aktywnemu działaczowi samorządowemu SSM, 
byłemu wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

oraz redakcja „Moja Spółdzielnia”
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W „Bańgowie” mieliśmy wysyp... ale nie 
truskawek czy też grzybów. Tam jakieś 
osobniki o małym rozumku – przepra-
szamy cię Kubusiu Puchatku – upstrzy-
ły swymi bohomazami elewacje kilku bu-
dynków. Hmm, w tym miejscu przypomi-
namy młodzieży z Bańgowa, że kilka lat 
wstecz, też jakiś „intelektualny gigant” pi-
sał sobie po ścianach, bo lubił.

Przyjemność ta kosztowała go pra-
wie 10 tysięcy złotych, bo takie po-
niósł koszty sądowe i za usuwanie na-
pisów, etc.   

Dbaj jak o swoje 
A w osiedlach zanotowano:

„Bańgów”
- Marii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 63, 

71A, B, 89 – graffiti,
- Karola Szymanowskiego 12 – skra-

dziono czujnik ruchu.

im. Juliana Tuwima
- Wojciecha Korfantego 2B – złama-

no gałko-klamkę w drzwiach wej-
ściowych,

- Hermana Wróbla 7D – złamano gał-
ko-klamkę w drzwiach wejściowych,

- Wojciecha Korfantego 2A – wyrwa-
no drzwiczki w szafie wolnostojącej 
oświetlenia zewnętrznego.

„Centrum”

- Michałkowicka 21 – wybito szybę 
w wiatrołapie.

„Węzłowiec”
- ul. Władysława Jagiełły 7, 9 – zde-

wastowano betonowy stolik do gry 
w szachy - patrz str.15.  pes

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Stawki bez zmian, a nawet... obniżka
Utrzymanie stawek opłat na niezmienionym poziomie - patrz uchwała poniżej - to jedna z najbardziej intere-

sujących mieszkańców uchwał, jaką podjęto podczas posiedzenia Rady Nadzorczej SSM przeprowadzone-
go 29 czerwca br. Decyzja ta jest konsekwencją Walnego Zgromadzenia Członków SSM. Zapewne wiadomość ta 
ucieszy wszystkich mieszkańców, ale to nie wszystko, gdyż w przypadku członków SSM, w związku z uchwałą 
Walnego o rozliczeniu nadwyżki bilansowej, mamy do czynienia z obniżką opłat czynszowych o 7 groszy na m2.

Skąd ta wartość?
WZCz obradujące 15, 16, 17. 06. 

br. uchwaliło iż nadwyżka bi-
lansowa za 2014 r. stano-
wiąca pożytki z własnej dzia-
łalności gospodarczej SSM 
w kwocie 514 564,49 zł prze-
znaczona zostaje na eksplo-
atację i utrzymanie nierucho-
mości w zakresie dotyczącym 
członków. Przychody z wła-
snej działalności gospodar-
czej Spółdzielnia może prze-
znaczyć m.in. na pomniejsze-
nie opłat. Prawo do korzysta-
nia z tych pożytków przysłu-
guje wyłącznie członkom.

W związku z tą decyzją WZ 
względy ekonomiczne prze-
mawiają za utrzymaniem sta-
wek eksploatacji podstawo-
wej na dotychczasowym po-
ziomie – czytamy w uza-
sadnieniu. A dalej: Różnica 
w opłatach eksploatacyjnych 
dla członków SSM i osób nie-
będących członkami w wy-
sokości 0,07 zł/m2/m-c wyni-
ka z następującego wylicze-
nia: kwota pożytków do po-
działu w zł podzielona przez 
ogólną powierzchnię użytko-
wą zajmowaną przez człon-
ków i podzielona przez ilość 
miesięcy tj.:

514 564,49 : 610 120,36 m2 : 12 =  
= 0,07 zł/m2/m-c

Tak więc 0,07 zł/m2/m-c to obniżka, 
z której korzystają wyłącznie człon-
kowie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Rada dokonała także oceny Walne-
go Zgromadzenia. W trzech częściach 

uczestniczyło 324 członków. Szcze-
gólnie podkreślano bardzo dobre przy-
gotowanie materiałów i sprawne pro-
wadzenie obrad. Rada rozpatrzyła też 
wnioski zgłoszone na Walnym Zgro-
madzeniu Członków i przekazała je 

do realizacji Zarządowi.W trakcie ob-
rad przyjęto „Harmonogram robót 

remontowo-modernizacyj-
nych, instalacji wewnętrz-
nej, centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytko-
wej w ramach przygotowa-
nia do sezonu grzewczego 
2015/2016.” Generalnie zało-
żono, że terminem ostatecz-
nym wykonania prac zależ-
nych od Spółdzielni jest 31 
sierpnia. Jedynie do 15 wrze-
śnia przyjęto, że może wystą-
pić sprawdzanie i uzupełnia-
nie zładów.

Ponadto ustalono Harmo-
nogram dyżurów członków 
Rady Nadzorczej SSM.

Miłym akcentem posiedze-
nia była informacja o zaję-
ciu po raz drugi przez SSM 
I miejsca w kategorii: spół-
dzielnie duże z przychodem 
z inwestycji w Ogólnopolskim 
Rankingu Spółdzielni Miesz-
kaniowych organizowanym 
od lat przez redakcję „Do-
my Spółdzielcze” oraz otrzy-
maniu wyróżnienia Śląski 
Brylant Gospodarczy i Sa-
morządowy przyznawanego 
przez Siemianowickie Stowa-
rzyszenie Przedsięiorców. 

Jan Dudek – przewodni-
czący RN i Zbigniew Lekston, prezes 
Zarządu SSM, podkreślali, że otrzyma-
ne wyróżnienia są wyrazem uznania 
dla Członków, bo to oni są podmiotem 
funkcjonowania. 

 pes

UCHWAŁA
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Rady Nadzorczej
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: utrzymania ustalonych opłat za eksploatację lokali 
mieszkalnych i garaży na dotychczas obowiązującym poziomie 
w związku z podziałem nadwyżki bilansowej

Działając na podstawie § 24 ust. 2 pkt 10 Statutu SSM Rada 
Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

POSTANAWIA
§ 1

Utrzymać obowiązujące opłaty w następującym zakresie:
- eksploatacji podstawowej za lokale mieszkalne w wysokości:
- 2,18 zł/m2/m-c dla członków SSM wg stanu na 31. 12. 2014 r.
- 2,25 zł/m2/m-c dla osób niebędących członkami SSM

- podstawowej stawki za eksploatację i utrzymanie nierucho-
mości garażowych (bez opłat za energię elektryczną i wywóz 
nieczystości) w wysokości:

- 1,30 zł/m2/m-c netto dla członków Spółdzielni posiadających 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i prawo odręb-
nej własności lokalu garażowego wg stanu na 31. 12. 2014 r.

-  1,37  zł/m2/m-c  netto  dla  osób  niebędących  członkami 
SSM  posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu i prawo odrębnej własności lokalu garażowego.

§ 2
Wniosek Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
RADA NADZORCZA:
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ciąg dalszy na str. 6

Walne – niezła frekwencja, sporo uchwał
W połowie czerwca, w Domu Kultury „Chemik” odbyło się podzielone na trzy części Walne Zgromadzenie Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przegłosowano wiele uchwał, a frekwencja w porównaniu z po-
przednimi latami była znacznie wyższa. Jednym z bodźców do udziału w nim była zapewne sprawa budowy/nie 
budowy domów w osiedlach „Węzłowiec” i „Tuwima”.

Przed obradami...
...każdy Członek Spółdzielni otrzy-

mał pisemne zawiadomienie o miej-
scu i terminie Walnego Zgromadze-
nia. Ponadto, zgodnie z ustawą o spół-
dzielniach mieszkaniowych, Statutem 

SSM w biurze Zarządu (od 6 czerwca 
br.) wyłożono do wglądu wszystkie do-
kumenty, z projektami uchwał włącz-
nie, będące później przedmiotem ob-
rad. W ten sposób zainteresowani mie-
li możliwość, odpowiednio wcześniej, 
do bliższego zapoznania się z ma-
teriałami. W „Mojej Spółdzielni” opu-
blikowaliśmy obszerne sprawozdania 
z działalności Rady Nadzorczej i Za-
rządu SSM, ilustrując je tabelami i dia-
gramami.

Tegoroczne, podzielone na trzy czę-
ści Walne obradowało:

Część I, 15 czerwca – Członkowie 
zamieszkali w zasobach osiedli: „Bań-
gów”, „Centrum” i „Michałkowice” oraz 
Członkowie oczekujący,

Część II, 16 czerwca – Członkowie 
z osiedli „Młodych” i „Węzłowiec”,

Część III, 17 czerwca – Członkowie 
z osiedli „Chemik” i „Tuwima”.

Istotą WZ jest obradowanie ściśle 
według prawem ustalonych zasad, 
dlatego też każda z części musiała 
się odbywać według tych samych re-
guł i zgodnie z ustalonym porządkiem 
obrad.

Przebieg obrad  
– konstytuowanie się władz

Na wstępie, każdy z przybyłych 
mieszkańców musiał przy stoliku wy-
legitymować się, by otrzymać do rąk 
mandat potwierdzający zarazem je-
go prawo do głosowania. Każda część 

Walnego miała inny kolor mandatu. 
Każdą również otwierał Jan Dudek 
– przewodniczący Rady Nadzorczej, 
i on też przeprowadzał pierwszy punkt 
porządku obrad. Był nim wybór Prze-
wodniczącego Zebrania oraz człon-

ków Prezydium, a następnie przyjmo-
wano porządek obrad oraz protokół 
z ubiegłorocznego Walnego Zgroma-
dzenia Członków. Dalej, także w gło-
sowaniu jawnym, wybrano Komisję 
Mandatowo-Skrutacyjną. Składy władz 
części WZ publikujemy w zestawieniu 
zbiorczym.

Prezydent miasta na Walnym
Na drugiej części Walnego Zgroma-

dzenia pojawił się Rafał Piech – pre-
zydent Siemianowic Śl. W swojej wy-
powiedzi podkreślał między innymi do-
tychczasową dobrą współpracę z Za-
rządem Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, czego dobrymi przy-
kładami są na przykład oddane w maju 
siłownie na wolnym powietrzu w osie-

dlach „Węzłowiec” i „Młodych”. Zapo-
wiedział, że „wiele wspólnych inwe-
stycji jeszcze przed nami”. Prezydent 
zasygnalizował, też iż sporo proble-
mów w mieście jest do rozwiązania. 
Jak mówił, jednym z priorytetów tej 

kadencji jest budowa nowych miejsc 
parkingowych i wymiana nawierzch-
ni dróg. Wspomniał również o reorga-
nizacji w straży miejskiej w terenie: - 
Straż miejska ma dbać o porządek. 
Nie zakładanie blokad na koła a likwi-
dacja dzikich wysypisk – mówił. – Mo-
im celem jest, by każdy mógł powie-
dzieć o Siemianowicach, że to mia-
sto czyste i bezpieczne. Aby dobrze 
się tu żyło, nasze działania ukierunko-
wujemy na pozyskanie jak największej 
liczby inwestorów. Z myślą o najmłod-
szych rozbudowujemy ofertę kultural-
ną, natomiast wyjście naprzeciw oso-
bom starszym to między innymi kursy 
komputerowe dla osób 50+, wprowa-
dzenie Karty Seniora oraz utworzenie 
Rady Seniora – wyliczał.

W dalszej części wypowiedzi Ra-
fał Piech wyliczał planowane inwe-
stycje miejskie w najbliższych latach. 
Nadmienił między innymi: o budowie 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
przy ulicy Mikołaja, przebudowie ulicy 
ks. Jana Kapicy na odcinku od skrzy-
żowania z Aleją Młodych w kierun-
ku skrzyżowania z ulicą Kopalnianą, 
wraz z zatoczkami przystankowymi, 
wymianie nawierzchni części ulic Wa-
lerego Wróblewskiego, Obwodowej 
i Mysłowickiej, budowie miejsc par-
kingowych w „Bańgowie” – 3 lokaliza-
cje po 10 miejsc postojowych wzdłuż 

Rafał Piech

Adam Cebula - przewodniczący Rady Miasta 
Siemianowice Śl.
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ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, bu-
dowie siłowni na wolnym powietrzu 
w osiedlu „Bańgów” i szeregu innych.

Sprawozdania Zarządu  
i Rady Nadzorczej SSM

W imieniu Zarządu Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na każdej 
z części Walnego głos zabierał Zbi-
gniew Lekston. Prezes SSM w ra-
mach uzupełnienia do obszernie pu-
blikowanego sprawozdania podkre-
ślił między innymi  dobre wyniki fi-
nansowe, jakie uzyskała Spółdzielnia 
w 2014 roku, mówił, że był to rok wy-
jątkowo udany. Przypomniał też, że 
ostatnia podwyżka czynszu miała miej-
sce w 2011 roku i w najbliższym cza-
sie nie ma planów, jeśli cho-
dzi o tę kwestię. – Najgor-
sza z możliwych decyzji to 
właśnie podniesienie opłaty 
czynszowej. Wszystko na to 
wskazuje, że w najbliższym 
czasie nie będzie potrzeby 
podwyższania czynszu w na-
szej spółdzielni – mówił Zbi-
gniew Lekston.

Dalej Prezes podkreślał, że 
SSM nie ma żadnych kredy-
tów, nie jest obciążona od-
setkami i nie ma zaległości 
finansowych, na co „zapra-
cowali” członkowie spółdziel-
ni, uiszczając systematycz-
nie opłaty czynszowe. – Takie 
wyniki finansowe, jakie osią-
ga Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, są często 
nieosiągalne dla innych spół-
dzielni – stwierdził.

Zbigniew Lekston po raz 
kolejny wypowiadał się też 
w kwestii budowy domów 
w osiedlach „Węzłowiec” 
i „Tuwima” i zapewnił, że 
zgodnie z wolą mieszkańców, 
co zostało już obszernie wyja-
śnione, Spółdzielnia tej inwe-
stycji nie podejmie.

Po jego wystąpieniu, na każdej 
z trzech części przy mównicy poja-
wiał się Jan Dudek – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej. W swoim wy-
stąpieniu zaznaczał, iż zgodnie z ar-
tykułem 35 § 1 ustawy Prawo spół-
dzielcze oraz postanowieniami Statu-
tu SSM, Rada Nadzorcza SSM spra-
wowała funkcje nadzorczo-kontrolne, 
dotyczące całokształtu działalności 
Spółdzielni wynikające z kompetencji 
przynależnych temu organowi samo-
rządowemu. Wybrana w roku 2014 

Rada Nadzorcza odbyła 10 posie-
dzeń plenarnych i 10 posiedzeń Ko-
misji Problemowych. Tematyka spo-
tkań Rady obejmowała między inny-
mi: okresową ocenę sytuacji ekono-
miczno-finansowej Spółdzielni, anali-

zę protokołu z badania sprawozdania 
finansowego, okresową analizę zale-
głości czynszowych, uchwalanie re-
gulaminów wewnętrznych SSM, przy-

jęcie harmonogramów robót remonto-
wo-konserwacyjnych, rozpatrywanie 
spraw o wykreślenie z członkowstwa 
w Spółdzielni itp. Jan Dudek podkre-
ślił, iż pełne sprawozdanie opubliko-
wane zostało na łamach „Mojej Spół-
dzielni” i było w statutowym terminie 
wyłożone do wglądu w biurze Zarzą-
du wraz z innymi materiałami.

Swoje wystąpienie kończył bar-
dzo pozytywną oceną pracy Zarzą-
du i przedkładał wniosek RN o przyję-
cie sprawozdania finansowego i udzie-

lenie absolutorium członkom Zarzą-
du SSM: Zbigniewowi Lekstonowi 
– prezesowi, Jolancie Sobek – z-cy 
prezesa ds. członkowsko-mieszkanio-
wych i Marianowi Odczykowi – z-cy 
prezesa ds. technicznych.

Uchwały i odwołania 
Na każdej części WZ pod głoso-

wanie poddawano 18 uchwał, w tym 
2 odwołania od uchwał RN o wyklu-
czeniu, wykreśleniu z rejestru człon-
ków osób z zaległościami czynszowy-
mi. Na wszystkich cząstkowych czę-
ściach Walnego, czytane były wyja-
śnienia i oświadczenia zarazem osób 
zainteresowanych, w których zapew-
niano o spłacie zadłużenia w miarę 
swoich możliwości w konkretnym ter-

minie. 
W porządku obrad znalazło 

się również 8 uchwał zgło-
szonych przez członków spół-
dzielni w trybie § 17 ust. 2 
Statutu SSM.

Przyjęcie uchwał lub nie, by-
ło wiadome dopiero po zlicze-
niu wszystkich głosów z po-
szczególnych części przez 
przedstawicieli z wszystkich 
trzech komisji Mandatowo-
-Skrutacyjnych. Podliczenie 
to wykonano po zakończeniu 
przeprowadzonej 17 czerwca 
br. ostatniej części Walnego 
Zgromadzenia.

Wolne Wnioski
Ostatnim punktem ob-

rad były Wolne Wnioski. Na 
pierwszej części jeden wnio-
sek przedstawiła Barbara 
Chrobak. Dotyczył on rozwa-
żenia możliwości zorganizo-
wania w przyszłym roku Wal-
nego Zgromadzenia dla tej 
części w michałkowickim „Za-
meczku”. 

Podczas II części Walne-
go, Maria Kaczmarska zło-
żyła pisemny wniosek do Za-
rządu SSM o imienny wykaz 

pełnomocnictw udzielonych na II czę-
ści Walnego Zgromadzenia Członków 
osiedli „Młodych” i „Węzłowiec”. 

Zbigniew Rasek wypowiedział się 
w sprawie opracowania przez Za-
rząd SSM Regulaminu konkursu 
ofert w zakresie podawania ogłoszeń 
o konkursie do publicznej informacji 
poprzez udostępnienie do pobrania 
na stronie internetowej Spółdzielni 
specyfikacji istotnych warunków i wy-
magań, jakie powinny spełniać ofer-
ty na określone w konkursie roboty. 

Walne 
– niezła 

frekwencja, 
sporo uchwał

Składy osobowe Prezydium  
i Komisji wszystkich części WZ:
15. 06. - Walne Zgromadzenie cz. I – osiedla 

„Bańgów” i „Centrum”, „Michałkowice”  
i Członkowie Oczekujący

Prezydium Zebrania:
- Przewodniczący – Mieczysław Hojda,
- Sekretarz – Barbara Chrobak,
- Asesorzy – Robert Japtok i Barbara Florek.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Przewodnicząca – Joanna Baranowicz-Pluskwik, 

Tadeusz Dudek i Jerzy Koszorek – członkowie.
16. 06. - Walne Zgromadzenie cz. II  
– osiedla „Młodych” i „Węzłowiec”

Prezydium Zebrania:
- Przewodniczący – Jerzy Kurzawa,
- Sekretarz – Andrzej Waldera,
- Asesorzy – Marcin Klimczak i Leszek Wielogórski.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Przewodniczący – Piotr Majnusz, 

Józef Jagieła i Karol Szelest – członkowie.
17.06. - Walne Zgromadzenie cz. III  

– osiedla „Chemik” i im. JulianaTuwima”
Prezydium Zebrania:

- Przewodniczący – Andrzej Gościniak,
- Sekretarz – Bronisław Breguła,
- Asesorzy – Mirosław Witek i Zbigniew Jarosz.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
- Przewodniczący – Zbigniew Rogoż,
Zdzisław Świtała i Ryszard Osyra – członkowie.

ciąg dalszy ze str. 5
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Mówił również o udostępnieniu człon-
kom Spółdzielni umów zawieranych 
z wykonawcami wyłonionymi z kon-
kursu oraz rozliczeń pomiędzy nimi 
a Spółdzielnią.

Z sugestią o zamianę funkcji po-
mieszczenia wózkowni – rowerowni 
na pomieszczenie gospodarcze w klat-

ce schodowej przy ulicy Jana Polacz-
ka 8B zwróciła się z kolei Monika Ko-
prowska.

Na ostatniej z trzech części Walne-
go Zgromadzenia głos zabrało czte-
rech członków spółdzielni. Jarosław 
Czekalski przedstawił swój komen-
tarz do złożonych przez siebie projek-
tów uchwał oraz zaapelował do człon-
ków SSM o czynny udział w najbliż-
szych wyborach do Rady Nadzorczej. 
Do kandydowania, szukania osób, ma-
jących kompetencje, które mogłyby re-
prezentować członków spółdzielni i jak 
mówił on będzie ubiegał się o miejsce 
w tym gremium.

Jerzy Lipka z kolei sugerował, 
aby w rejonie ulic Hermana Wróbla 
– Wojciecha Korfantego rozważyć 
możliwość wykonania skweru rekre-
acyjno-wypoczynkowego, podobnego 
do tego, jaki powstał w zeszłym roku 
w osiedlu „Młodych”.

Po tej wypowiedzi głos zabrał An-
drzej Gościniak, nawiązując częścio-
wo do wypowiedzi przedmówcy i za-
gadnienia budowy nowych domów. 
Mówił: - Chcemy mieć przestrzeń, 
chcemy mieć rekreację, komfort za-
mieszkania – to oczywiste. Ale spró-
bujmy się też czasem postawić w ro-
li tych, którzy jeszcze mieszkania nie 
mają. Mówię głównie o młodych lu-
dziach. Dziś nie wszystkich stać, aby 
kupić mieszkanie u dewelopera. Gdzie 
oni mają mieszkać? I to jest dyle-
mat między słuszną potrzebą, o której 
mówił Jerzy Lipka a potrzebach mło-
dych, starających się o mieszkanie. 
Rada Nadzorcza i Zarząd muszą wy-

pośrodkować między jednymi potrze-
bami a drugimi. Pamiętajmy, że w Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej też mamy grupę osób, tzw. Człon-
ków oczekujących – podkreślał by-
ły przewodniczący Sejmiku Śląskiego.

Na końcu wypowiedziała się również 
Wanda Rurańska.

Ogółem we wszystkich trzech czę-
ściach tegorocznego Walnego Zgro-
madzenia SSM wzięło udział ponad 
300 członków.

Walne Zgromadzenie uchwaliło 
kolejno:

- przyjęcie sprawozdania Zarządu 
SSM z działalności za rok 2014 oraz 
kierunków działania w 2015,

- przyjęcie sprawozdania Rady Nad-
zorczej SSM za rok 2014,

- z atwierdzenie rocznego sprawoz-
dania finansowego Spółdzielni za rok 
obrotowy 2014 składającego się z:

1) bilansu zamykającego się tak po 
stronie aktywów, jak i pasywów kwotą 
186 344 099,90 zł,

2) rachunku zysków i strat wskazują-
cego nadwyżkę bilansową w wysoko-
ści 924 139,14 zł,

3) rachunku przepływów pienięż-
nych wskazującego zmniejszenie sta-
nu środków pieniężnych o kwotę: 
2 433 112,82 zł,

4) zestawienia zmian w kapitale wła-
snym wskazującego zmniejszenie kapi-
tału własnego o kwotę 2 796 629,76 zł,

5) informacji dodatkowej, obejmują-
cej wprowadzenie do sprawozdania fi-
nansowego oraz dodatkowe informa-
cje i objaśnienia.

- podziału nadwyżki bilansowej za 
2014 rok w wysokości 924 139,14 zł, 
którą postanawia się podzielić w ten 
sposób, że:

1) kwotę 132 675,57 zł, stanowią-
cą pożytki poszczególnych nierucho-
mości, zgodnie z art. 5 ust. 1 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
przeznaczyć na eksploatację i utrzy-

manie nieruchomości, z których po-
chodzi,

2) kwotę 146 899,08 zł, stanowiącą 
różnicę między przychodami a kosz-
tami eksploatacji i utrzymania własno-
ściowych lokali użytkowych i garaży 
niestanowiących gospodarki zasoba-
mi mieszkaniowymi, zgodnie z art. 6 

ust. 1 ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych przeznaczyć na eksploata-
cję i utrzymanie nieruchomości, z któ-
rych pochodzi,

3) kwotę 130 000,00 zł, stanowią-
cą pożytki z własnej działalności go-
spodarczej SSM przeznaczyć na eks-
ploatację i utrzymanie nieruchomości 
w zakresie dotyczącym członków Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, według stanu na dzień 31.12.2014 
roku, zgodnie z artykułem 5 ust. 2 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych,

4) kwotę 514 564,49 zł, stanowią-
cą pożytki z własnej działalności go-
spodarczej SSM przeznaczyć na eks-
ploatację, utrzymanie nieruchomości 
w zakresie dotyczącym członków Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, według stanu na dzień 31. 12. 
2014 r.,zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Walne:
- udzieliło absolutorium członkom Za-

rządu SSM: Zbigniewowi Leksto-
nowi, Jolancie Sobek i Marianowi 
Odczykowi,

- przyjęło protokół z lustracji działalno-
ści inwestycyjnej,

- przegłosowało większością głosów 
1 uchwałę w sprawie terenowo-praw-
nej,

- zdecydowało o losie dwóch członków 
– dłużników, wykluczonych uchwałą 
Rady Nadzorczej SSM.

- po wysłuchaniu opinii prawnych i sta-
nowiska Zarządu odrzuciło 8 uchwał 
zgłoszonych przez członków spół-
dzielni w trybie § 17 ust. 2 Statutu 
SSM. rg
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Koszt stały
Na zebraniu osiedla „Węzłowiec” oraz w  jednym z e-maili pytano o udział opłaty stałej w kosztach dostawy za energię 

cieplną. Opłata jest zróżnicowana. Publikujemy dane jak kształtuje się jej udział dla poszczególnych węzłów cieplnych. 
W tabeli ujęto BUDYNKI MIESZKALNE z lokalami użytkowymi wbudowanymi.

Tabela nr 1. Udział kosztu stałego w koszcie ogółem dostawy ciepła w poszczególnych węzłach cieplnych

Budynki ogrzewane paliwem gazowym Budynki rozliczane ze stacji grupowych

Lp. Osiedle / budynek
Powierzchnia 

mieszkań
m2

Lokale 
użytkowe 

wbudowane 
ADM 

i pawilony
m2

Razem 
powierzchnia 

grzewcza węzła
m2

Opłata stała dla 
całego węzła

zł

Udział opłaty 
stałej w koszcie 

dostawy 
ogółem

1 2 3 4 5 6 7

„CHEMIK”
1 Walerego Wróblewskiego 39, 41 5 781,45 — 5 781,45 69 313,36 47,68%

2 Walerego Wróblewskiego 43 1 330,00 — 1 330,00 15 995,24 46,95%

3 Walerego Wróblewskiego 45 1 330,00 — 1 330,00 17 061,79 47,96%

4 Walerego Wróblewskiego 47 1 330,00 — 1 330,00 15 995,24 46,92%

5 Walerego Wróblewskiego 49 1 400,00 — 1 400,00 15 995,23 49,12%

6 Walerego Wróblewskiego 51, 53 6 343,40 — 6 343,40 78 910,69 46,19%

7 Walerego Wróblewskiego 55 1 400,00 — 1 400,00 17 061,79 46,25%

8 Walerego Wróblewskiego 55a 1 400,00 — 1 400,00 17 061,79 48,64%

9 Walerego Wróblewskiego 57 1 330,00 — 1 330,00 18 128,19 51,55%

10 Walerego Wróblewskiego 59 1 330,00 — 1 330,00 15 995,24 46,28%

11 Walerego Wróblewskiego 61, 63 6 792,38 25,07 6 817,45 85 308,68 46,54%

12 Walerego Wróblewskiego 69 6 217,20 — 6 217,20 74 645,00 50,80%

13 Walerego Wróblewskiego 71 6 217,20 — 6 217,20 74 644,94 47,33%

14 Walerego Wróblewskiego 73 6 217,20 — 6 217,20 76 777,92 47,34%

15 Niepodległości 57,59 6 929,50 — 6 929,50 68 246,77 49,48%

16 Niepodległości 58 3 731,06 16,60 3 747,66 55 450,52 49,94%

17 Niepodległości 60 3 268,40 — 3 268,40 46 919,86 47,06%

18 Niepodległości 61,63 9 442,14 — 9 442,14 108 768,68 52,98%

19 Niepodległości 64,66 6 247,25 — 6 247,25 86 375,02 49,84%

20 Alfonsa Zgrzebnioka 25 1 099,20 — 1 099,20 11 729,97 46,47%

21 Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29 1 420,32 — 1 420,32 19 194,54 47,12%

22 Alfonsa Zgrzebnioka 31, 33 1 420,32 — 1 420,32 19 194,48 44,13%

23 Alfonsa Zgrzebnioka 35, 37 1 420,32 — 1 420,32 19 194,51 45,40%

24 Alfonsa Zgrzebnioka 38, 40 2 409,06 — 2 409,06 34 277,65 52,24%

25 Alfonsa Zgrzebnioka 39, 41 1 418,52 67,51 1 486,03 19 194,57 45,98%

26 Alfonsa Zgrzebnioka 43 1 100,00 — 1 100,00 11 729,97 46,42%

27 Alfonsa Zgrzebnioka 45 1 100,00 — 1 100,00 11 729,97 44,77%

28 Alfonsa Zgrzebnioka 47 1 100,00 — 1 100,00 11 729,97 45,79%

29 Alfonsa Zgrzebnioka 51a, b 1 662,22 — 1 662,22 19 194,47 49,36%

30 Alfonsa Zgrzebnioka 52a, b 1 662,43 — 1 662,43 19 194,47 48,48%

Razem budynki mieszkalne 93 849,57 109,18 93 958,75 1 155 020,52 48,40%
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Lp. Osiedle / budynek
Powierzchnia 

mieszkań
m2

Lokale 
użytkowe 

wbudowane 
ADM 

i pawilony
m2

Razem 
powierzchnia 

grzewcza węzła
m2

Opłata stała dla 
całego węzła

zł

Udział opłaty 
stałej w koszcie 

dostawy 
ogółem

1 2 3 4 5 6 7

„CENTRUM”

1 Kolejowa 1a, b, c 1 480,45 — 1 480,45 21 327,18 50,55%

2 Kolejowa 2a, b 1 200,00 — 1 200,00 12 796,41 51,28%

3 Kolejowa 3a, b, c 1 814,98 — 1 814,98 21 327,17 48,83%

4 Kolejowa 4 600,00 — 600,00 7 464,44 49,86%

5 Kolejowa 5a, b, c 1 697,00 — 1 697,00 23 459,89 52,54%

6 Kolejowa 6 489,00 — 489,00 6 398,19 52,35%

7 Komuny Paryskiej 1 4 098,84 — 4 098,84 36 256,11 50,99%

8 Komuny Paryskiej 3 4 098,42 — 4 098,42 38 388,87 51,03%

9 Komuny Paryskiej 5 4 098,56 — 4 098,56 34 123,33 49,87%

10 Komuny Paryskiej 6 1 094,89 — 1 094,89 14 928,99 53,60%

11 Komuny Paryskiej 13 1 060,32 — 1 060,32 14 928,99 52,09%

12 Tadeusza Kościuszki 10 1 144,80 — 1 144,80 15 782,10 50,18%

13 Jana Pawła 17 572,50 — 572,50 7 677,83 47,04%

14 Jana Pawła II nr 18 1 144,80 — 1 144,80 14 928,99 49,08%

15 Jana Pawła II nr 21 1 085,00 — 1 085,00 12 796,41 46,87%

16 Jana Pawła II nr 22 1 085,00 149,00 1 234,00 12 796,42 43,48%

17 Tadeusza Kościuszki 3 GAZ 880,00 — 880,00 2 613,72 9,75%

18 Ryszarda Gansińca 2 1 158,30 — 1 158,30 11 729,97 44,55%

19 Ryszarda Gansińca 4 1 158,30 — 1 158,30 11 729,97 45,45%

20 Ryszarda Gansińca 6 1 158,30 — 1 158,30 11 729,97 44,32%

21 Ryszarda Gansińca 7 1 158,30 — 1 158,30 11 729,97 47,35%

22 Ryszarda Gansińca 8 1 158,30 — 1 158,30 12 796,41 47,63%

23 Ryszarda Gansińca 9 1 158,30 — 1 158,30 11 729,97 47,71%

24 Ryszarda Gansińca 10 1 158,30 — 1 158,30 14 928,99 52,19%

25 Ryszarda Gansińca 11 1 158,30 — 1 158,30 11 729,97 48,13%

26 Hutnicza 3, 4, 5 - Jedności 1 3 599,90 — 3 599,90 36 571,20 40,89%

28 Krucza 1a 408,24 — 408,24 6 398,19 53,63%

29 Krucza 2 408,24 — 408,24 6 398,19 50,57%

30 Krucza 2a 410,91 — 410,91 5 331,80 46,31%

31 Krucza 3 408,24 — 408,24 6 398,19 48,71%

32 Brzozowa 12 718,50 — 718,50 6 938,26 44,13%

33 Piaskowa 8 908,39 — 908,39 11 729,97 42,61%

34 Konstantego Damrota 1 509,26 — 509,26 6 665,18 52,39%

35 Karola Świerczewskiego 46 2 983,49 — 2 983,49 31 990,72 48,58%

ciąg
 d

alszy n
a str. 10
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Lp. Osiedle / budynek
Powierzchnia 

mieszkań
m2

Lokale 
użytkowe 

wbudowane 
ADM 

i pawilony
m2

Razem 
powierzchnia 

grzewcza węzła
m2

Opłata stała dla 
całego węzła

zł

Udział opłaty 
stałej w koszcie 

dostawy 
ogółem

1 2 3 4 5 6 7

36 Karola Świerczewskiego 48 2 983,51 — 2 983,51 31 990,71 50,41%

37 Karola Świerczewskiego 50 2 983,51 — 2 983,51 31 990,52 47,36%

38 Powstańców 46a 2 192,90 — 2 192,90 23 459,88 48,71%

39 Powstańców 54a 2 193,15 — 2 193,15 21 327,17 49,30%

40 Powstańców 54b 2 179,65 — 2 179,65 21 327,17 45,46%

41 Powstańców 54c 2 179,37 — 2 179,37 21 327,17 46,79%

42 Spokojna 1,3a, b, c 1 738,62 — 1 738,62 25 592,70 52,57%

43
Michałkowicka 17, 17a, 19, 21, 
21a, 23, 23a

2 729,64 202,63 2 932,27 40 521,65 51,42%

Razem budynki mieszkalne 66 854,72 351,63 67 206,35 738 457,12 47,98%

Os. im. Juliana TUWIMA

1 ks. Jana Kapicy 5 756,00 — 756,00 7 617,29 47,97%

2 Leśna 7, 7a, b         GAZ 1 287,80 — 1 287,80 10 162,38 21,35%

3 Leśna 13 2 179,00 — 2 179,00 20 947,50 47,31%

4 Leśna 15 2 179,00 — 2 179,00 19 043,01 46,98%

5 Okrężna 1 2 179,00 — 2 179,00 17 138,76 41,35%

6 Okrężna 2 2 183,70 — 2 183,70 22 851,90 49,32%

7 Okrężna 3 2 183,70 — 2 183,70 22 851,84 48,70%

8 Okrężna 4 2 183,70 — 2 183,70 20 947,47 48,78%

9 Okrężna 5 2 179,00 — 2 179,00 19 043,01 42,00%

10 Okrężna 6 2 179,00 — 2 179,00 22 851,94 49,34%

11 Okrężna 7 2 179,00 — 2 179,00 19 043,01 43,16%

12 Okrężna 8 2 184,10 — 2 184,10 20 947,47 46,56%

13 Okrężna 13 2 179,00 — 2 179,00 19 043,06 44,52%

14 Okrężna 15 2 179,00 — 2 179,00 25 708,32 52,46%

15 Hermana Wróbla 1a, b 1 258,48 — 1 258,48 20 260,78 53,92%

16 Hermana Wróbla 2a-e 3 243,60 27,00 3 270,60 50 118,93 52,38%

17 Hermana Wróbla 3a,b 2 314,47 — 2 314,47 36 256,22 57,23%

18 Hermana Wróbla 4a,b 2 701,62 20,00 2 721,62 42 654,44 58,09%

19
Hermana Wróbla 5a, b+dzierżawa 
pod kiosk

3 346,44 30,34 3 376,78 36 256,18 49,43%

20 Hermana Wróbla 6a, b, c, d 6 716,29 43,40 6 759,69 68 246,85 48,76%

21 Hermana Wróbla 7a-d 6 752,21 42,66 6 794,87 68 246,88 48,49%

22 Hermana Wróbla 8a,b 2 312,24 45,50 2 357,74 29 858,12 49,16%

23 Hermana Wróbla 9a,b,c 1 887,72 34,00 1 921,72 27 725,16 50,61%

24 Hermana Wróbla 15 590,46 — 590,46 5 971,50 51,24%

ciąg
 d

alszy ze str. 9
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Lp. Osiedle / budynek
Powierzchnia 

mieszkań
m2

Lokale 
użytkowe 

wbudowane 
ADM 

i pawilony
m2

Razem 
powierzchnia 

grzewcza węzła
m2

Opłata stała dla 
całego węzła

zł

Udział opłaty 
stałej w koszcie 

dostawy 
ogółem

1 2 3 4 5 6 7

25 Hermana Wróbla 17 594,03 — 594,03 5 758,25 51,09%

26 Hermana Wróbla 19 594,93 — 594,93 5 330,50 50,81%

27 Hermana Wróbla 21 593,82 — 593,82 5 758,17 55,07%

28 Wojciecha Korfantego 1a, b, c 5 051,68 34,40 5 086,08 59 715,96 53,14%

29 Wojciecha Korfantego 2a, b, c 5 052,59 44,20 5 096,79 57 583,45 51,50%

30 Wojciecha Korfantego 3a, b 3 379,89 — 3 379,89 35 189,92 49,14%

31 Wojciecha Korfantego 4a, b 2 696,83 28,80 2 725,63 29 858,15 49,11%

32 Wojciecha Korfantego 6a, b 1 550,38 — 1 550,38 13 862,75 48,80%

33 Wojciecha Korfantego 7a, b 1 550,38 — 1 550,38 13 862,75 49,36%

34 Wojciecha Korfantego 9a, b, c 7 473,46 224,51 7 697,97 83 176,30 48,94%

35 Wojciecha Korfantego 10a, b, c 4 034,24 18,00 4 052,24 44 786,86 50,56%

36 Wojciecha Korfantego 14a, b 1 550,38 — 1 550,38 14 928,99 47,64%

37 Wojciecha Korfantego 15a, b 1 550,38 — 1 550,38 19 194,47 48,60%

38 Wojciecha Korfantego 16a, b 1 550,38 — 1 550,38 14 928,99 47,16%

39 Wojciecha Korfantego 17a, b, c 2 325,57 — 2 325,57 23 459,88 48,73%

Razem budynki mieszkalne 98 883,47 592,81 99 476,28 1 081 187,41 49,05%

„MICHAŁKOWICE”

1 Władysława Sikorskiego 1a, b, c 1 584,40 — 1 584,40 16 186,72 44,71%

2 Władysława Sikorskiego 2 2 446,40 — 2 446,40 25 708,12 44,72%

3 Władysława Sikorskiego 4 4 836,79 — 4 836,79 51 416,56 45,59%

4 Marii Dąbrowskiej 1 1 248,00 — 1 248,00 19 043,01 46,86%

5 Walentego Fojkisa 3a, b, c 1 248,00 — 1 248,00 16 186,72 46,68%

6 Walentego Fojkisa 5a, b, c 1 248,00 — 1 248,00 18 090,96 46,98%

7 Leona Kruczkowskiego 4 1 640,00 — 1 640,00 23 803,88 46,33%

8 Leona Kruczkowskiego 6 1 636,00 — 1 636,00 22 851,83 44,64%

9 Leona Kruczkowskiego 8 1 636,00 — 1 636,00 23 803,89 44,66%

10 Obrońców Warszawy 1 987,00 — 987,00 13 330,20 49,42%

11 Obrońców Warszawy 2 840,00 — 840,00 9 521,47 42,88%

12 Obrońców Warszawy 9 987,00 — 987,00 13 182,62 49,65%

13 Emilii Plater 21 1 548,63 — 1 548,63 15 234,54 45,03%

14 Stawowa 5 1 168,50 — 1 168,50 13 862,75 47,85%

15 Stawowa 6 1 173,54 — 1 173,54 18 128,14 56,51%

16 Stawowa 7 1 168,50 — 1 168,50 12 796,41 47,01%

17 Stawowa 11 1 142,12 — 1 142,12 17 061,79 50,12%

18 Stawowa 11a 1 168,30 — 1 168,30 17 061,79 52,73%
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Lp. Osiedle / budynek
Powierzchnia 

mieszkań
m2

Lokale 
użytkowe 

wbudowane 
ADM 

i pawilony
m2

Razem 
powierzchnia 

grzewcza węzła
m2

Opłata stała dla 
całego węzła

zł

Udział opłaty 
stałej w koszcie 

dostawy 
ogółem

1 2 3 4 5 6 7

19 Pocztowa 1, Kościelna 1 640,50 — 1 640,50 20 947,48 46,35%

20 Pocztowa 8 795,60 — 795,60 9 521,47 49,38%

21 Pocztowa 9 800,00 — 800,00 9 521,47 50,45%

22 Pocztowa 10 1 100,00 — 1 100,00 11 425,98 46,44%

23 Pocztowa 11 1 100,00 — 1 100,00 11 425,98 47,92%

24 Pocztowa 12 800,00 — 800,00 9 521,47 47,69%

25 Pocztowa 13 800,00 — 800,00 9 521,47 45,31%

26 Pocztowa 14 2 582,00 — 2 582,00 26 660,54 47,27%

27 Pocztowa 15 1 936,50 — 1 936,50 23 613,44 49,34%

28 Wyzwolenia 6 3 613,97 — 3 613,97 42 654,37 48,98%

29 Wyzwolenia 8 4 700,66 — 4 700,66 63 981,43 48,47%

30 Wyzwolenia 10 3 226,23 — 3 226,23 42 654,30 48,94%

31 Kościelna 34, 34a, b, c 2 989,96 — 2 989,96 34 123,33 45,14%

32 Kościelna 36a, b, c, d, e, f 5 806,28 — 5 806,28 72 512,37 47,38%

33 Przyjaźni 8-10 4 426,52 — 4 426,52 49 052,55 44,42%

34 Przyjaźni 18-22 5 860,53 — 5 860,53 72 512,37 47,15%

35 Przyjaźni 24-26 4 311,18 — 4 311,18 51 185,25 46,12%

36 Przyjaźni 34-36 3 580,29 — 3 580,29 49 052,55 49,70%

37 Przyjaźni 38-40-42 5 418,83 — 5 418,83 70 379,71 48,36%

38 Przyjaźni 44, 46a, b, c 3 310,70 — 3 310,70 34 123,55 42,63%

39 Przyjaźni 48a, b, 50 3 042,87 — 3 042,87 38 388,95 47,64%

40 Przyjaźni 52, 52a 1 475,28 — 1 475,28 14 929,09 42,19%

Razem SWC Przyjaźni 40 222,44 0,00 40 222,44 486 259,72 46,57%

Razem „Michałkowice” 91 025,08 0,00 91 025,08 1 114 980,52 47,09%

„MŁODYCH”

S
K

R
Z

E
K

A

Walerego Wróblewskiego 2-4 3 379,57 14,50 3 394,07 34 123,44 48,01%

Walerego Wróblewskiego 6-8 3 337,23 73,97 3 411,20 34 123,44 45,49%

Niepodległości 22-24 3 367,46 18,19 3 385,65 30 924,35 47,94%

Niepodległości 26-28 3 375,96 9,00 3 384,96 36 256,17 48,44%

Niepodległości 30-32 3 369,37 9,75 3 379,12 34 123,43 47,47%

M
ŁO

D
Y

C
H

 II ZHP 1-2 3 590,74 21,15 3 611,89 46 919,87 51,98%

ZHP 3, 4 3 344,96 28,20 3 373,16 40 521,65 50,98%

ZHP 5, 6 3 344,96 21,86 3 366,82 42 654,37 50,13%

ciąg
 d

alszy ze str. 11
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Lp. Osiedle / budynek
Powierzchnia 

mieszkań
m2

Lokale 
użytkowe 

wbudowane 
ADM 

i pawilony
m2

Razem 
powierzchnia 

grzewcza węzła
m2

Opłata stała dla 
całego węzła

zł

Udział opłaty 
stałej w koszcie 

dostawy 
ogółem

1 2 3 4 5 6 7

M
ŁO

D
Y

C
H

 I

ZHP 7 2 183,60 — 2 183,60 21 327,13 42,47%

ZHP 9 2 183,60 — 2 183,60 23 033,18 44,36%

ZHP 10 2 179,10 — 2 179,10 24 739,67 46,18%

ZHP 11 2 183,60 — 2 183,60 24 739,47 46,13%

M
ŁO

D
Y

C
H

 II

Szarych Szeregów 7 036,65 — 7 036,65 95 972,36 51,37%

Jana Stęślickiego 1-2 3 374,10 — 3 374,10 44 786,92 49,57%

Jana Stęślickiego 3, 4 3 411,23 — 3 411,23 42 654,37 47,72%

Jana Stęślickiego 5, 6 3 647,95 — 3 647,95 49 052,44 49,35%

Franciszka Zubrzyckiego 1-3 5 009,88 33,44 5 043,32 63 981,53 51,05%

M
ŁO

D
Y

C
H

 I

Al. Młodych 1-2 2 962,26 7,12 2 969,38 39 242,05 49,97%

Al. Młodych 3-7 7 642,00 65,78 7 707,78 61 422,43 37,71%

Al. Młodych 8-9 2 983,09 9,60 2 992,69 39 455,40 49,91%

Al. Młodych 10-15 9 398,63 259,28 9 657,91 123 697,46 49,19%

Boh. Westerplatte 2-12 + pawilon 
bez licznika

7 673,04 637,59 8 310,63 117 939,41 53,67%

S
K

R
Z

E
K

A Józefa Skrzeka-Pawła Wójcika 5 3 375,06 9,10 3 384,16 34 123,44 47,23%

Józefa Skrzeka-Pawła Wójcika 6 3 866,96 9,99 3 876,95 42 654,45 48,60%

Józefa Skrzeka-Pawła Wójcika 7 3 370,67 — 3 370,67 36 256,17 47,52%

Razem SWC „Młodych I” 39 388,92 979,37 40 368,29 475 596,20 47,51%

Razem budynki mieszkalne 99 591,67 1 228,52 100 820,19 1 184 724,60 48,54%

„WĘZŁOWIEC”

1
Walerego Wróblewskiego 32, 
Władysława Jagiełły 2

6 599,33 1 135,04 7 734,37 125 829,78 56,02%

2 Władysława Jagiełły 1 2 906,31 19,60 2 925,91 29 858,17 47,57%

3 Władysława Jagiełły 3 4 561,99 — 4 561,99 43 507,46 47,17%

4 Władysława Jagiełły 7 4 768,05 — 4 768,05 46 919,88 51,05%

5 Władysława Jagiełły 9 3 962,49 — 3 962,49 34 123,55 47,05%

6 Władysława Jagiełły 11 4 765,19 — 4 765,19 51 185,25 53,45%

7 Władysława Jagiełły 13 3 991,84 — 3 991,84 36 256,28 47,14%

8 Władysława Jagiełły 25 5 244,36 166,42 5 410,78 46 919,88 50,64%

9 Władysława Jagiełły 27 5 413,13 19,44 5 432,57 53 318,09 52,07%

10 Władysława Jagiełły 29 5 341,42 — 5 341,42 49 052,44 52,36%

11 Władysława Jagiełły 31 5 363,44 — 5 363,44 53 318,10 50,85%

12 Władysława Jagiełły 33 5 563,56 7,00 5 570,56 55 450,62 50,28%

13 Władysława Jagiełły 35 5 169,99 132,00 5 301,99 55 450,60 51,31%

14 Władysława Jagiełły 37 5 231,13 89,11 5 320,24 55 450,60 49,85%

ciąg
 d

alszy n
a str. 14
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Lp. Osiedle / budynek
Powierzchnia 

mieszkań
m2

Lokale 
użytkowe 

wbudowane 
ADM 

i pawilony
m2

Razem 
powierzchnia 

grzewcza węzła
m2

Opłata stała dla 
całego węzła

zł

Udział opłaty 
stałej w koszcie 

dostawy 
ogółem

1 2 3 4 5 6 7

15 Władysława Jagiełły 39 5 479,83 17,76 5 497,59 63 981,45 49,55%

16 Władysława Jagiełły 41 2 172,20 — 2 172,20 23 459,88 47,78%

17 Grunwaldzka 2 4 767,68 — 4 767,68 42 654,30 47,40%

18 Grunwaldzka 3 5 107,19 — 5 107,19 64 746,67 57,54%

19 Grunwaldzka 4 4 675,00 61,14 4 736,14 42 654,26 50,62%

21 Grunwaldzka 5 4 998,57 — 4 998,57 36 256,28 49,59%

20 Grunwaldzka 6 3 990,57 — 3 990,57 39 990,56 48,47%

22 Grunwaldzka 7 1 838,75 — 1 838,75 16 920,54 40,23%

23 Grunwaldzka 9a, b 1 752,21 — 1 752,21 13 829,23 38,82%

24 Grunwaldzka 18 574,62 — 574,62 6 507,89 54,80%

25 Władysława Łokietka 2a, 2b 1 173,77 — 1 173,77 7 617,38 41,99%

26 Władysława Łokietka 16 1 176,96 — 1 176,96 7 426,51 46,02%

27 Władysława Łokietka 18 571,09 — 571,09 6 474,67 50,08%

28 Władysława Łokietka 20 726,30 — 726,30 6 474,67 46,85%

29 Władysława Łokietka 22 732,86 — 732,86 6 474,67 47,13%

30 Władysława Łokietka 24 732,67 — 732,67 6 474,67 53,46%

31 Władysława Polaczka 2 1 116,82 — 1 116,82 17 061,79 48,85%

32 Jana Polaczka 4 1 802,40 — 1 802,40 23 459,90 51,71%

33 Jana Polaczka 6 1 132,72 — 1 132,72 15 995,27 48,06%

34 Jana Polaczka 8 2 414,56 — 2 414,56 29 858,04 47,75%

Razem „Węzłowiec” 115 819,00 1 647,51 117 466,51 1 214 959,33 50,35%

„BAŃGÓW”

  1.
Władysława Reymonta 2-12, Marii 
Skłodowskiej-Curie 1-15

8 420,52 84,42 8 504,94 98 828,14 55,46%

  2. Władysława Reymonta 14-36 6 571,45 489,92 7 061,37 84 294,17 54,85%

  3.
Władysława Reymonta 38-56, Ka-
rola Szymanowskiego 2-14

9 414,52 518,15 9 932,67 127 895,06 52,99%

  4.
Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 
7, 9

3 150,30 — 3 150,30 40 693,92 55,41%

  5. Marii Skłodowskiej-Curie 17-33 4 821,90 — 4 821,90 62 784,71 52,33%

  6. Marii Skłodowskiej-Curie 35-59 6 797,41 24,03 6 821,44 110 454,88 57,88%

  7. Marii Skłodowskiej-Curie 61-89 10 248,14 21,50 10 269,64 159 868,79 58,02%

Razem „Bańgów” 49 424,24 1 138,02 50 562,26 684 819,67 55,54%

Razem budynki mieszkalne 615 447,75 5 067,67 620 515,42 7 174 149,17 49,19%

ciąg
 d

alszy ze str. 13
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ciąg dalszy na str. 16

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

Jak to zwykle bywa o tej porze ro-
ku, roboty remontowe, ale też 

i inne zadania – jak na przykład 
przeglądy instalacji w budynkach 
czy pokosy trawników, przycinka 
krzewów, żywopłotów – „idą na peł-
nych obrotach”, według ustalonych 
harmonogramów. Jest co wyliczać.

Osiedle „Węzłowiec”
W ostatnich tygodniach zajęto się 

między innymi sprawą poszerzenia 
fragmentu zatoki parkingowej w rejo-
nie ulicy Władysława Jagiełły 25-29 
(9 miejsc postojowych). Wykonanie te-
go zadania umożliwił przełożony wcze-

śniej chodnik. Do rozwiązania został 
jeszcze problem regulacji – poziomo-
wania studzienek z instalacjami tele-
technicznymi.

Nieco dalej, między budynkami przy 
ulicy Władysława Jagiełły 29D a 31C 
wybrukowano ostatni już fragment 
chodnika w tym rejonie. Przypomnij-
my, że wcześniej wykonano chodni-
ki przy Wł. Jagiełły 33A w kierunku 
cmentarza oraz między Władysława 
Jagiełły 35D i 37D.

W tej części osiedla nie tylko kwestia 
infrastruktury drogowej jest w tej chwili 
„na tapecie”. Od dobrych paru tygodni 
trwają bowiem roboty termomoderni-
zacyjne budynku przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 39. Aktualnie rusztowania 
usytuowane są na segmentach A i B 
od strony balkonów. W czerwcu za-
inicjowano prace na drugim zaplano-
wanym do docieplenia budynku w tym 
roku – przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 41A-D. Rusztowania na ścianach 
szczytowych i frontowej... W sierpniu 
ruszą balkony.

Nieopodal docieplanego budynku, 
na garażach przy tym samym adre-
sie trwa naprawa, a dalej malowanie 
uszkodzonych – spękanych elewacji. 

Problem ujawnił się po trzech latach, 
odkąd odebrano, wykonany przez fir-
mę zewnętrzną remont elewacji tych-
że garaży.

Przy kilku kolejnych adresach za-
sobów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej prowadzone są aktu-
alnie roboty, mające na celu obudo-
wanie i zamknięcie śmietników. Jed-
no z takich zabudowanych stanowisk 

kontenerowych powstaje właśnie przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 28. 
Będzie ono służyło mieszkańcom oraz 
użytkownikom lokali użytkowych z re-
jonu ulicy Walerego Wróblewskiego 
26-32. Dodajmy, że to trzeci, komplek-
sowo obudowany śmietnik w osiedlu 
„Węzłowiec” od początku zainicjowa-
nego w zeszłym roku i zakrojonego na 
szeroką skalę w zasobach SSM kilku-
letniego programu.

Administracja kontynuuje remon-
ty dachów kolejnych garaży, zlecając 
je konserwatorom, według kolejności 
zgłoszeń. Ostatnio wykonywano pra-
ce na garażach przy wymiennikowni – 
ulica Władysława Jagiełły 41. Roboty 
dekarskie podjęto również na budyn-
ku położonym przy ulicy Grunwaldz-
kiej 2B i C.

W klatkach schodowych budynków 
przy ulicy Władysława Jagiełły 39C, 
D, E oraz ulicy Grunwaldzkiej 3C, D, 
E, F zakończyły się ostatecznie ro-
boty związane z przekładaniem sie-
ci teletechnicznych do jednego kory-
ta. A to oznacza, że już nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby firmy zewnętrzne 
mogły wznowić remonty tychże kla-
tek. Co czynią.

Remonty, remontami. Niekiedy do-
chodzi do awarii, które niezwłocznie 
trzeba usunąć. Taką awaryjną sytuację 
odnotowano ostatnio w rejonie budyn-
ku położonego przy ulicy Władysława 
Jagiełły 3A, gdzie rozszczelniła się ru-
ra w ciągu gazowym. Sytuację opano-
wano i pozostała kwestia uporządko-
wania rozkopanego terenu.

Osiedle „Michałkowice”
Sporo dzieje się również w Michałko-

wicach. W czerwcu praktycznie zakoń-
czono odglonowywanie elewacji ścia-
ny północnej trzeciego budynku położo-
nego przy ulicy Leona Kruczkowskie-

go, tym razem z „czwórki”. W ciągu kil-
ku ostatnich tygodni usunięto zieloną 
warstwę pokrywającą elewacje ścian 
frontowych budynków przy ulicy Leona 
Kruczkowskiego 4, 6 i 8 i zabezpieczo-
no je przed „powtórką”. Oby skutecznie.

Tymczasem w kolejnym budynku 
osiedla, konkretnie w dwóch klatkach 
– przy ulicy Obrońców Warszawy 2 
i 2A roboty malarskie powoli zmierza-
ją ku końcowi. Niebawem ekipy malar-
skie przeniosą się do klatek budynku 
położonego przy ulicy Leona Krucz-
kowskiego 4.

Gdzie indziej z kolei, zgodnie z za-
łożonym Planem Remontów, rozpo-
czyna się remont balkonów wielokon-
dygnacyjnego budynku przy ulicy Wy-
zwolenia 6A.

Administracja zleciła firmie zewnętrz-
nej doszczelnienie instalacji gazowej 
w kolejnym budynku osiedla, tym ra-
zem w budynku położonym przy ulicy 
Pocztowej 8.

Konserwatorzy z kolei wymieniają na 
podstawie zleceń kolejne odcinki pionów 
wodnych w mieszkaniach. Ostatnio na 
przykład przy ulicy Przyjaźni 18A (pion 
ciepłej, zimnej wody oraz cyrkulacji).

Robót  
w bród

os. „Młodych” – wyremontowano schody zewnętrzne 
obok pawilonu handlowego – Bohaterów Westerplatte 2 Remontujemy wiele, ale …czytaj str. 4
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Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji TY też płacisz!!!

Osiedle „Młodych”
Po wielu tygodniach robót, prace 

związane z remontem balkonów budyn-
ku przy Placu Józefa Skrzeka i Paw-
ła Wójcika 6A i B wreszcie dobiegają 
końca. Trwa „wykończeniówka”.

Obok budynku położonego przy Alei 
Młodych 3-7 oddano do użytku miesz-
kańców obudowany, zamykany na 
klucz śmietnik. Pojemniki do segrega-
cji odpadów pozostają jednakże na ze-
wnątrz „domku”, ogólnodostępne.

Z mniejszych zadań, jakie admini-
stracja zleciła do wykonania w czerw-
cu, a zostały już zrobione, to między 
innymi remont schodów zewnętrznych 
usytuowanych obok pawilonu handlo-
wego przy ulicy Bohaterów Wester-
platte 2 (od strony parkingu) oraz 
nowe nasadzenia roślin w klombach 
i w donicach, w różnych częściach 
osiedla „Młodych”.

Trwa drugi w tym roku pokos trawy 
w osiedlu.

Osiedle „Chemik”
Nie tylko w osiedlach „Węzłowiec” 

i „Młodych” obudowywane są gdzienie-
gdzie stanowiska kontenerowe na od-
pady komunalne. W „Chemiku” również. 
W czerwcu wykonano nową zabudowę 
śmietnika przy ulicy Niepodległości 60. 
Wkrótce zamontowane zostaną zada-
szenie i furtka. Przy okazji tej inwestycji 
wygospodarowano również kilka dodat-
kowych miejsc postojowych.

W najbliższych planach administracji 
jest między innymi rozpoczęcie prac 
związanych z wykonaniem nowej za-
budowy śmietnika, tym razem usytu-
owanego w rejonie budynku położo-
nego przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 38-40.

Śmietniki to jedna sprawa. Druga, to 
dachy. Aktualnie prowadzone są ro-
boty dekarskie na budynku położo-
nym przy ulicy Niepodległości 61G, 
a w dalszej kolejności będą na pawi-
lonie usługowo-handlowym przy Wa-
lerego Wróblewskiego 67 (kolejny 
etap) i Alfonsa Zgrzebnioka 41 – tu 
remont kominów.

Jeszcze jedno zadanie, jakie 
w ostatnim czasie administracja 
zleciła to wymiana skrzynek elek-
trycznych na parterze budynku po-
łożonego przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 69 – zrobione. Wcze-

śniej, przypomnijmy, wymieniono je 
w wieżowcu przy Walerego Wró-
blewskiego 73.

Osiedle „Bańgów”
Krok za kroczkiem i kolejne segmen-

ty docieplanych budynków osiedla „Bań-
gów”, schowane dotychczas za ruszto-
waniami, po paru tygodniach wyłania-
ją się, wyglądając „jak nowe”. W czerw-
cu zakończono i odebrano prace docie-
pleniowe budynku położonego przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 25-33. Obec-
nie ekipy robotników pracują przy Marii 
Skłodowskiej-Curie 35-37 i 53-59.

Nie samymi dociepleniami jednak 
„Bańgów”, jeśli chodzi o remonty, ży-
je. W ostatnich tygodniach oddano do 
użytku mieszkańców cztery pomalo-
wane i wypłytkowane wejścia do kla-
tek – to przy ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie 17-19 i 21-23.

Zakończono również prace porząd-
kowe we wszystkich placach gospo-
darczych – śmietnikach osiedla. Jak 
co roku, oprócz kompleksowych po-
rządków, dezynfekcji, wybiałkowano 
też ściany, wydzielające teren owych 
śmietników.

Do mniejszych, wykonanych 
w czerwcu przez administrację zadań 
należą między innymi: przycinka krze-
wów i żywopłotów oraz montaż nowej 
obudowy piaskownicy placu zabaw 
w rejonie budynku położonego ulicy 
Władysława Reymonta 14.

Osiedle „Centrum”
Czy problem regularnie powtarzają-

cych się dewastacji placu zabaw przy 
ulicy Powstańców (jedno z najczę-
ściej dewastowanych miejsc w zaso-
bach SSM w ogóle) zostanie zminima-
lizowany albo zniknie? Taką nadzieję 
ma administracja, montując za apro-
batą Rady Osiedla dodatkową kamerę 
monitorującą ten fragment osiedla. Po-
nadto, funkcjonująca dotychczas ka-
mera została wymieniona na kamerę 
lepszej jakości.

W czerwcu na wspomnianym placu 
zabaw wymienione zostały zniszczone 
elementy urządzeń zabawowych, ławek, 
koszy, uzupełniono szczebelki w płocie. 
Czy coś się zmieni? Zobaczymy.

Z robót remontowych, jakie ostatnio 
wykonano warto wspomnieć o przebu-
dowie wejścia do budynku przy ulicy 
Jana Pawła II 21, wykonaniu izolacji 
fundamentów budynków przy ulicy Ko-
lejowej 3A, B, remoncie części dachu 
wraz z kominami – Ryszarda Gansiń-
ca 6 i dostawieniu dwóch ławek w re-
jonie budynku położonego przy ulicy 
Kruczej 1 i 1A.

Pod koniec czerwca zajęto się sprawą 
pękniętych schodów do budynku przy 
ulicy Komuny Paryskiej 1 oraz wyko-
naniem opaski izolacyjnej wokół tego 
wieżowca, z obu stron balkonowych.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Zgodnie z planem remontów na rok 

2015 obudowano stanowisko kontene-
rowe w rejonie ulicy Hermana Wróbla 
7. Śmietnik będzie zamykany na klucz. 
Podobnie jak śmietnik w rejonie ulicy 
Wojciecha Korfantego 6-7, którego 
zabudowę administracja ma w planach 
w najbliższym czasie.

Przy Leśnej 15 tymczasem, trwają 
roboty remontowe balkonów – aktual-
nie kładziona jest glazura na posadz-
kach. Dalej, uzupełnione zostaną tynki 
i pomalowana będzie elewacja.

Na wolnostojącym lokalu użytkowym 
przy ulicy Wojciecha Korfantego 5 
prowadzony jest kapitalny remont ele-
wacji. W dalszej kolejności remonto-
wana będzie rampa i chodnik wokół te-
go budynku.

Do zadań, jakie ostatnio zrealizo-
wano, dopiszmy: remont poszyć da-
chowych w garażach na poszczegól-
nych nieruchomościach (zgodnie z ko-
lejnością złożonych wniosków) i dasz-
ków balkonowych ostatnich kondygna-
cji budynku przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 9A, B, C, coroczny prze-
gląd techniczny stanu technicznego 
wszystkich budynków osiedla, a także 
przegląd instalacji wentylacyjnych i ga-
zowych w budynkach przy adresach: 
Okrężna 1, 3, 5, 7, Leśna 7, 7A, 7B.

Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych administracja zleca od-
nawianie linii poziomych, wyznacza-
jących stanowiska postojowe, miej-
sca gdzie parkować nie wolno, pa-
sy. W związku z licznymi zgłoszenia-
mi mieszkańców, zlecane są z kolei na 
bieżąco deratyzacje komór zsypowych 
w budynkach.

 Rafał Grzywocz

Robót  
w bród

ciąg dalszy ze str. 15
Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”



17MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2015

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

Robót w bród

os. „Węzłowiec”. Przy ul. W. Wróblewskiego 28B 
powstaje nowy zamykany śmietnik

os. „Michałkowice”. Jedna z klatek, jakie wkrótce 
zostaną odnowione

os. „Centrum”. Konieczna naprawa schodów 
– Komuny Paryskiej 1

os. „Michałkowice”. Powoli dobiega końca remont 
klatek schodowych – Obrońców Warszawy 2 i 2A

os. „Tuwima”. Konserwatorzy ADM odnawiają pasy 
wyznaczające miejsca postojowe

os. „Młodych”. Obudowano i zamknięto śmietnik  
przy Alei Młodych 3-7

os. „Bańgów”. Niektóre budynki  
w rusztowaniach

os. „Chemik”. Wygospodarowano kolejne miejsca 
parkingowe – Niepodległości 60
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...ale takie przyjemne
Piosenki w wykonaniu młodych artystów, kabareton, muzyka lat 70., śląskie, różne – różniste przeboje oraz za-

bawy dla najmłodszych z nagrodami – tak w dużym skrócie wyglądało „Powitanie Lata” – impreza, jaka odby-
ła się w ostatnią sobotę czerwca na Rynku Bytkowskim. Ciąg dalszy na str. 23

Występ zespołu „Bajery” zamknął imprezę

Występy przedszkolaków zawsze ogląda sporo widzów

Jak to przy festynach: Rozrywek dla dzieci było sporo

Rzucali i wygrywali

Przez estradę tego dnia przewinęło się kilkudziesięciu młodych artystów
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Mecze o stawkę najlepsze
Treningi treningami, ale największą atrakcją dla większości dzieci uczestniczących w darmowych treningach  

 piłkarskich są mimo wszystko mecze. – Najlepsze są sparingi osiedle na osiedle, dzieci kontra rodzice albo o jakąś 
stawkę – komentowali Kacper i Kuba, młodzi piłkarze. Takich atrakcji właśnie było ostatnio kilka. Ciąg dalszy na str. 21

Rafał Piech - prezydent Siemianowic Śl.  
- honoruje najlepszych
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Na Dzień Dziecka za piłką
W sobotę, 30 maja, w przededniu 

Dnia Dziecka, na oddanym w zeszłym 
roku do użytku boisku wielofunkcyj-
nym w osiedlu „Młodych” zorganizo-
wano turniej piłkarski. Wzięły w nim 

udział cztery drużyny – dwie, złożo-
ne z zawodników trenujących w ra-
mach darmowych treningów na obiek-
tach w „Bańgowie” i Węzłowcu” oraz 
dwie, składające się z uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 13 i Szkoły Podsta-
wowej nr 4.

W rywalizacji każdy z każdym, naj-
lepiej zaprezentowali się zawodnicy 
ze Szkoły Podstawowej nr 13. Dru-
gie miejsce zajęła drużyna z „Bań-
gowa”, trzecie – z Węzłow-
ca” a czwarte ekipa ze Szko-
ły Podstawowej nr 4. Najwię-
cej bramek zdobył Kamil Bo-
ber, zaś najlepszym bramka-
rzem okazał się Kuba Mała-
chowski. Nagrody otrzyma-
li również najlepsi zawodnicy 
z poszczególnych zespołów: 
Piotr Drzyzga („Bańgów”), 
Krzysztof Kardas („Węzło-
wiec”), Kamil Rolnik (Szko-
ła Podstawowa nr 4) i Filip 
Duda (Szkoła Podstawowa 
nr 13).

- O inicjatywie wypowie-
dział się Ryszard Seręga, 
prezes Miejskiego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej, które było organi-
zatorem imprezy: - Przez or-
ganizację takich cyklicznych 
turniejów chcemy promować 
sport wśród dzieci i młodzieży 
oraz boiska wielofunkcyjne SSM. Zało-
żyliśmy, że będą się one odbywały re-
gularnie przy okazji Dnia Dziecka i Mi-
kołaja. W ramach wrześniowego Świę-
ta Bytkowa będziemy chcieli zorgani-
zować większy turniej w osiedlu „Wę-
złowiec” – wyliczał.

Współorganizatorem turnieju by-
ła Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa i Zespół Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Siemianowi-
cach Śląskich. Patronat objął Rafał 
Piech – prezydent miasta, który oso-
biście wręczał nagrody. Upominki i na-
grody ufundowali: wspomniany pre-
zydent miasta, a także Sylwia Dylus 

– dyrektor ZSZiO, Jan Nycz – radny 
miasta i Miejskie Towarzystwo Krze-
wienia Kultury Fizycznej w Siemiano-
wicach Śląskich.

Dzieci kontra...
Po raz pierwszy pomysł rozegrania 

meczów Dzieci kontra Dorośli zre-

alizowano w marcu w halach spor-
towych. Wówczas była to inicjatywa 
Gimnazjum nr 2 pod hasłem „Zdro-
wo, czyli jak?”, w którą aktywnie włą-
czyli się uczestnicy darmowych za-
jęć piłkarskich organizowanych przez 
SSM i Śląski Związek Piłki Nożnej. 
Rozgrywka tak się wszystkim spodo-
bała, że obiecano sobie, że latem, już 
na otwartych boiskach, na wolnym 
powietrzu, takie sparingi zorganizo-

wane zostaną po raz kolejny. I rze-
czywiście, w czerwcu smak rywaliza-
cji ze swoimi pociechami poczuli ich 
opiekunowie z „Michałkowic” i „Wę-
złowca”. – Zwykle patrzymy na swo-
je dzieci z boku. Szczerze im kibicu-
jemy. Czasami korci nas, aby wstać 
i się przyłączyć, ale wiadomo, to już 
nie dla nas. Dlatego pomysł wspól-
nej zabawy poprzez organizowanie, 
co jakiś czas takich rodzinnych me-
czów uważamy za jak najbardziej tra-
fiony i... zaskakujący. Nie spodziewa-
liśmy się, że spotka nas tu taka przy-
jemność. Na co dzień rzadko, kie-
dy mamy czas pograć z chłopakami 

w piłkę. Trochę też to taka trema, bo 
grało się dawno temu, a teraz po la-
tach ciężko tak wyjść staremu chłopu 
przed dom i kopać piłkę. Razem jed-
nak, większą ekipą raźniej – oceniali 
ojcowie z „Węzłowca”.

Najprawdopodobniej kolejne sparin-
gi Dzieci kontra Dorośli odbędą się 
we wrześniu, tym razem na boiskach 
w osiedlach „Bańgów” i „Tuwima”.

Garną się
W ostatnich tygodniach poza wspo-

mnianymi wydarzeniami, treningi od-
bywały się regularnie raz w tygodniu 
na każdym z osiedli, według harmo-
nogramu. Pracowano jak zwykle nad 
podstawowymi elementami piłkarski-
mi, urozmaiconymi ćwiczeniami z pił-
ką w grupie, z użyciem drabinek szko-
leniowych, znaczników, etc. 

Dzieci wciąż przybywa. Jak zazna-
czają trenerzy Dariusz Rzeźniczek 
i Robert Razakowski, tylko w czerwcu 

na treningach pojawiło się kil-
ku nowych chłopaków i dwie 
dziewczyny. Większość mie-
ści się w przedziale wieko-
wym 7-9 lat, czasami zjawia-
ją się i ze starszych roczni-
ków. Wówczas automatycz-
nie kierowani są odpowiednio 
do grupy starszej – 10-12 lat. 
Zwykle w treningach w każ-
dej z grup, uczestniczy śred-
nio kilkanaście dzieci. Ponad-
przeciętna frekwencja stale 
utrzymuje się w osiedlu „Wę-
złowiec”, gdzie nieraz grupa 
to ponad 20 osób!
Zapisy na treningi? Otwarte

Wciąż można zapisywać 
dzieci na treningi. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jedne 
z zajęć i wypisać odpowied-
nią deklarację, jaką mają przy 
sobie trenerzy. Należy pamię-

tać jednak o sztywno ustalonym prze-
dziale wiekowym 7-12 lat (funkcjonują 
dwie grupy – 7-9 i 10-12 lat). Od maja 
treningi odbywają się na czterech bo-
iskach wielofunkcyjnych SSM.

Przerwa wakacyjna – niespełna 
tydzień

Treningi w okresie wakacyjnym od-
bywać się będą niezmiennie, według 
ustalonego na początku harmonogra-
mu zajęć. Jedynie w dniach 20-23. 07 
(poniedziałek – czwartek) treningi nie 
odbędą się. Wznowione zostaną po-
południowymi zajęciami w „Michałko-
wicach, 27 lipca br.

Rafał Grzywocz

Terminy zajęć piłkarskich  
na boiskach osiedlowych od maja:

 „Michałkowice” - poniedziałki
- 16.30-18.00 dzieci w wieku 7-9 lat, 

- 18.00-19.30 dzieci w wieku 10-12 lat.

- „Tuwima” – wtorki
- 16.30-18.00 dzieci w wieku 7-9 lat, 

- 18.00-19.30 dzieci w wieku 10-12 lat.

- „Węzłowiec” – środy
- 16.30-18.00 dzieci w wieku 7-9 lat, 

- 18.00-19.30 dzieci w wieku 10-12 lat.

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

- 18.00-19.30 dzieci w wieku 10-12 lat.

Kategoria +12
 „Węzłowiec” i „Tuwima”; Poniedziałki  

– 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Władysława Jagiełły
 „Bańgów” i „Michałkowice”; Wtorki – 17.00 – 18.30

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Mecze o stawkę najlepsze

ciąg dalszy ze str. 19
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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! ! !

INFORMACJA
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że

30 lipca 2015 r. o godz. 1100 organizuje przetarg ograniczony,

dotyczący członków oczekujących zarejestrowanych w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

a o 1130 przetarg  nieograniczony,
którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:
1. ul. Alfonsa Zgrzebnioka 31/15 o pow. 44,31m2 4 piętro, 2 pokoje + kuchnia

cena wywoławcza 99.000,00 zł

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać:
od 17. 06. do 29. 07. 2015 r.

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administracją osiedla „Chemik”
pod numerem tel. 32-228-57-78.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest w pokoju nr 23
w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20

do 30. 07. 2015 r. do godz. 1030, bądź wcześniej na konto SSM:

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

Ponadto, prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które 
znajdują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.com

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.
Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są

do posiadania notarialnego pełnomocnictwa.
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje

na wskazany nr konta bankowego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

ZARZĄD  SSM

Wyjeżdżając, przeczytaj, pamiętaj, stosuj!!!
Wakacyjne wojaże rozpoczęte. Lipiec, sierpień, to od lat miesiące częstszych naszych peregrynacji. Wielu z nas  

 urlopy ma już zaplanowane i liczy czas do wyjazdu. Inni jeszcze zastanawiają się dokąd wyjechać, co tym 
trudniejsze, gdyż kierunek Tunezja ze względu na ostatnie wydarzenia faktycznie odpada, a Grecja jest niewiadomą.

I jednym i drugim, nawet tym, którzy 
opuszczą swe mieszkania tylko na kil-
ka dni, zwracamy uwagę, że z chwi-
lą wyjazdu nasze mieszkania są zde-
cydowanie bardziej narażone na wizy-
tę nieproszonych gości, amatorów ła-
twego zarobku.

Sposobów zabezpieczenia mienia 
jest mnóstwo: od depozytów banko-
wych, poprzez własne sejfy, spisywa-
nie i oznaczanie przedmiotów etc. Od 
lat wiadomo jednak, że najpewniej-
szym zabezpieczeniem jest uważny są-
siad. Często drażniąca nas jego wścib-
skość może okazać się nieoceniona 
w dopilnowaniu naszego dobytku. Dla-
tego nie zadzierajmy z sąsiadami i za-
dbajmy wcześniej o grono życzliwych 
i przyjaznych nam osób, które dogląd-
ną mieszkania i zareagują na jakiego-
kolwiek niebezpieczeństwo, awarię.

Dobrze poprosić sąsiada,
by zbierał z wycieraczki ewentual-

ne materiały reklamowe i szczegól-

nie starannie zerkał, czy ktoś obcy nie 
kręci się przy naszym „M”, a przy oka-
zji podlał kwiatki.

Warto też szepnąć najbliższemu 
otoczeniu, że nie planujemy prze-
prowadzki, bo bywało i tak, że zło-
dzieje w biały dzień dostawali się do 
mieszkania, a pytani przy wynosze-
niu mebli i innych przedmiotów, co ro-
bią, grzecznie odpowiadali: Przepro-
wadzka.

Awaria
Ważnym jest, by można było, 

w razie potrzeby – awarie nie czeka-
ją na powrót – błyskawicznie skon-
taktować się z nieobecnym w swo-
ich czterech ścianach.

Pamiętajmy i na wszelki wypadek 
pozostawmy u sąsiada, w osiedlowej 
administracji adresy bądź telefony, 
pod którymi będziemy uchwytni lub 
zostawmy informację, do kogo z naj-
bliższej rodziny można się zwrócić 
z chwilą zaistnienia nieprzewidziane-

go zdarzenia w naszym mieszkaniu. 
Niezależnie, przypominamy, by ko-
niecznie przed wyjazdem spraw-
dzić: czy gaz odcięty, woda zakrę-
cona, prąd wyłączony, a okna i sic! 
drzwi zamknięte, bo bywało, bywa-
ło, że w pośpiechu wyjeżdżający za-
pomnieli zamknąć drzwi.

Tych kilka z pozoru oczywistych rad 
może uchronić nas przed przykrymi 
konsekwencjami.

Dodatkowo apelujemy o nierozpo-
wiadanie wszem i wobec o terminie 
i czasie nieobecności, jak i opowia-
daniu czego to w domu nie mamy. 
Każda pochopnie przekazana, wy-
dawałoby się niewinna, wiadomość 
może być wykorzystana bez skru-
pułów przez amatorów łatwego za-
robku i może po powrocie okazać 
się, że faktycznie nic już nie mamy, 
a dorobek wielu lat, często całego 
życia, z mienił właściciela...

pes
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ciąg dalszy na str. 24

Na Rynku imprez plenerowych jest 
w ciągu roku stosunkowo niewiele. 
Jednak, gdy już przychodzi, co do cze-
go, jak stwierdziła Maria Tokarzewska, 
jedna z mieszkanek osiedla „Chemik” 
– jest i forma, i treść. - Fajnie, że jest 
ten blok artystyczny dla naszej siemia-

nowickiej młodzieży. Z przyjemnością 
też wychodzi człowiek posłuchać mu-
zyki wieczorem. Niekiedy zdarza się, 
że to takie trochę rzępolenie, ale rzę-
polenie takie przyjemne. Nasze miasto 
musi czymś żyć. Niech będzie więcej 
darmowej rozrywki, zwłaszcza latem 

i na jesień, bo smutno! – sygnalizowa-
ła mieszkanka.

Petanque. Bliżej Francji?
Mało już kogo dziwi obrazek gru-

py osób, rzucającej kulami „na punk-
ty”, przy dużych imprezach organizo-
wanych na Rynku Bytkowskim. Boules 
na stałe wkomponowały się w plan im-
prez. Zwykle właśnie od tej wywodzą-
cej się z Francji gry rozpoczynają się 
tam zabawy mieszkańców. Jak można 
zaobserwować, coraz więcej chętnych 
garnie się, by spróbować, zwłaszcza 
wśród dzieci – ciekawych: „A co to?”. 
Do poziomu popularności tej gry ta-
kiego jak we wspomnianej Francji, 
gdzie licencjonowanych zawodników 
jest grubo ponad pół miliona, jeszcze 
bardzo daleka droga. Ale kto wie, być 
może boules znajdą swoje miejsce, 
„zmieszczą się” gdzieś, w ostatnio co-
raz mocniej forsowanym, propagowa-
nym u nas haśle „Aktywny styl życia”?  

Podczas „Powitania Lata” roze-
grano mini-zawody w dwóch kate-
goriach: dzieci i dorosłych. W sumie 
kilkudziesięciu uczestników. Wśród 
dzieci zwyciężył Paweł Iwan, przed 
Jakubem Plebańczykiem i Zuzan-

ną Haraf. Wśród dorosłych tryumfo-
wał Jacek Mitmański. Dalsze miej-
sca zajęli Stanisław Hofman i Ry-
szard Adamczyk.

Śmiało, coraz śmielej
Nieodzownym elementem większo-

ści imprez organizowanych na Rynku 
Bytkowskim są występy młodych arty-

stów z kilku siemianowickich placówek 
oświatowych i kulturalnych – przed-
szkoli, szkół podstawowych i ponad-
podstawowych czy szlifujących swoje 
talenty w centrum kultury.

Jedni występowali tego dnia po raz 
pierwszy przed bytkowską publiczno-

ścią, drudzy – po raz kolejny i z in-
nym repertuarem. Ci najmłodsi arty-
ści, czy to debiutujący czy prezentu-
jący się po raz enty – co jest regu-
łą, zawsze mają swoich wiernych słu-
chaczy i to oni zwykle gromadzą naj-
większą publiczność. Obok, rzecz ja-
sna, gwiazd imprezy.

Licznie i ciepło dopingowali swoje po-
ciechy opiekunowie dzieci z Zespołów 
Przedszkolnych nr 7 i 15. Dziewczynki 
z grupy „Kubusiów” z „siódemki” zaśpie-
wały piosenkę „Pory roku”. „Kłapousz-
ki” zatańczyły do utworów „Champs Ely-
sées” i „Sztorm” – Grzegorza Turnaua. 
Dalej, zaprezentowały się dzieciaki z „15” 
– grupa „Jeżyków” wykonała taniec ja-
poński i do melodii „Zupa Romana”.

Występ Sandry z Zespołu Szkół In-
tegracyjnych im. Władysława Broniew-
skiego był jednym z najlepszych tego 
popołudnia. Nie dość, że ta młoda ar-
tystka zaśpiewała swoje własne kom-
pozycje, napisane raptem parę dni 
wcześniej – „Pasja” i „Przeszłość”, to 
pokazała dodatkowo, jak na estradzie 
uporać się z wyraźną tremą. Oprócz 
niej z ZSI występowali jeszcze między 
innymi: Alicja, Andżelika i Paweł.

W dalszej części prezentowali się 
uczniowie (czasem absolwenci): Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Ko-
pernika, Gimnazjum nr 3 im. Wojcie-
cha Korfantego, Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych, Ze-
społu Szkół Sportowych oraz arty-
ści z Ochotniczego Hufca Pracy, Sie-
mianowickiego Centrum Kultury i Mło-
dzieżowego Domu Kultury im. Henry-
ka Jordana.

Śpiewali między innymi: Paulina Mi-
kołajczyk (absolwentka Gimnazjum 
nr 3), Ula Kozielska, Sandra Kulik, 
Wiktoria Marketon, Paulina Niestrój 
(ZSS), Nikol Wierzgoń, Marcelina 
Paks, Paulina Pyzik i Rafał Pietrow-

ski (OHP i ZSOiZ). Kawały opowiadał 
Paweł Nowak (ZSS).

Uzdolnione wokalistki szlifują swój 
talent również w Siemianowickim Cen-
trum Kultury oraz Centrum Kultury im. 
Stefana Batorego w Chorzowie. Julia 
Muc, występująca na Rynku Bytkow-
skim po raz kolejny, w międzyczasie 
laureatka wojewódzkich i ogólnopol-
skich konkursów muzycznych, zaśpie-
wała „Rudy rydz” i „Kaziu, zakochaj 
się”. Julia Jurczak – „Ukradła cygan-
ka kurę”, Roksana Kontny – „Pięk-
nie żyć”, Agnieszka Kochanek – „Ka-
pelusze mają dusze” i „O mnie się nie 
martw”. „Bluesa bujanego” oraz „Tyle 
słońca” zaprezentowała Joanna Piu-
ra, zaś „Żeby szczęśliwym być” – Mar-
tyna Czernik.

- Trudno wybrać kto śpiewał najlepiej. 
Dla nich wszystkich wyróżnieniem jest 
choćby to, że ich opiekunowie wska-
zali właśnie ich, a nie kogoś innego, 
by dobrze reprezentowali swoją szko-
łę, przedszkole na zewnątrz. To już dla 
nich coś. A dla nas, widzów też rado-
cha, że mamy w mieście co, raczej ko-
go pokazać – komentowała Joanna 

...ale takie przyjemne

ciąg dalszy ze str. 18

Wciągnięci do wspólnej zabawy Halina i Darek
Występy przedszkolaków  

zawsze ogląda sporo widzów
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Wielebnowska, mieszkanka z Bytko-
wa. – Dlaczego tu jestem? A co robić 
w domu jak i tak nic nie ma w telewizji? 
Pogoda taka sobie, ja na emeryturze - 
słyszę, że się coś dzieje więc idę zo-
baczyć. Nawet nie wiedziałem, że Sta-

siak ma być. Będzie się podobać – mó-
wił Henryk z Niepodległości.

Po eLce, jedzie jak po belce
Właśnie Kabaret Grzegorza Stasia-

ka, kojarzonego najczęściej z emito-
wanym swego czasu w telewizji pro-
gramem „Nauka Jazdy” oraz regio-
nalnymi mediami miał być, i był jed-
ną z największych atrakcji tegoroczne-
go „Powitania Lata”, na którego wie-
lu – kto doczytał i wiedział – zacierało 
ręce. A on – jak to on: po śląsku, nie-
co zaczepnie bawił publiczność dobrze 
ponad godzinę. Na konkurs z wiedzy 
„Co jest co po śląsku” załapali się Da-
rek i Halina. Nagroda – niespodzianka 
była zacna. Milion złotych! No, jak się 
później okazało – stety, niestety (?) – 
kropel... piwa. Puszka. Stasiak bawił.

„Smokey” od „Smokie”  
o rzut/y dwa

Któż nie zna wielkich przebojów lat 
70., takich jak: „Living next door to Ali-
ce”, „Needles and Pins”, „If you think 
you know how to love me”? Melodie te 
skojarzą pewno i ci, których na świecie, 

w czasie kiedy królowały na europej-
skich listach przebojów, wówczas jesz-
cze nie było, bo „eksploatowane” są za-
zwyczaj do dziś na różnych biesiadach, 
weselach itp. Może nawet nie wiedzą, że 
wykonują je Brytyjczycy ze „Smokie”...

Na estradzie podczas „Powitania 

Lata” wystąpił jeden z działających 
w Polsce cover bandów tego zespo-
łu,. Publiczność przy ich występach 
bawiła się, choć do tańców przed es-
tradą chętnych było wówczas jeszcze 
niewielu. Zdecydowanie więcej tań-
czących par (i nie tylko) pojawiło się 
w trakcie ostatniego koncertu...

„Bajery” potwierdził(y) zasadę,
że w Bytkowie – mimo wszystko – 

żadna (lub mało która – tak bez-
pieczniej) muzyka nie wciąga do tań-
ca i śpiewu tak, jak śląska. Większość 
piosenek wykonanych tego wieczo-
ru przez „Bajery”, gdzieś tam na prze-
strzeni lat – zespół działa od 1985 ro-
ku – przewinęło się przez śląskie li-
sty przebojów różnych rozgłośni ra-
diowych, telewizji. Słuchaczom dobrze 
znane, kojarzone, na żywo brzmiące 
nie gorzej niż z „taśmy”. Koło 21.00 już 
całkiem sporo mieszkańców bawiło się 
przy ich muzyce pod estradą.

Zwieńczeniem „Powitania Lata”, jak 
zwykle było kilka słów od Andrze-
ja Gościniaka – przewodniczącego 

Stowarzyszenia Przyjaciół Bytkowa, 
współorganizatora oraz piosenka „Ci-
sza jak ta” Budki Suflera.

Organizatorami festynu byli: Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd 
Miasta Siemianowice Śląskie, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Bytkowa, Stowarzy-
szenie „Nasz Dom”. Współorganizatora-
mi – administracje SSM: „Chemik”, „Mło-
dych”, „Tuwima”, „Węzłowiec”.

Długą listę sponsorów, oprócz wcze-
śniej wspomnianych, zapełnili: Zakład 
Ogólnobudowlany – Tomasz Janosz-
ka, Zakład Usługowo-Handlowy „Wi-
mar”, Zakład Usług Technicznych „In-
terhammer-Gaz”, Zakład Konserwa-
cji i Rekultywacji Terenów Zielonych 
„Arcon”, Zakład Remontowo-Budowla-
ny „MJ” – Małgorzata Juranek, Zakład 
Usługowo-Handlowy „Izomark” Marek 
Śliwiok, „MaxiTech”, „Sukces”, Zakład 
Instalacyjno-Budowlany „Ren-Bud” 
s.c., Hurtownia Materiałów Budowla-
nych – Anna i Jacek Szwajger, Zakład 
Usług Technicznych – Mirosław Wi-
tek, „Elektro-Dźwig”, „Grill-Bar”, Usługi 
Transportowe – Tomasz Idczak, „Salu-
tis” – Krzysztof Wąs, „Tomet” – Adam 
Kuźnik, TelePizza, Studio 4, Usługi 
Elektryczno-Mechaniczno-Budowlane 
– Tadeusz Górowski.

Następna grubsza impreza na Ryn-
ku Bytkowskim to wrześniowe „Święto 
Bytkowa”. Pewne.

 Rafał Grzywocz

...ale takie przyjemne

ciąg dalszy ze str. 23

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w związku z rezygnacją agenta PKO z działalności  
w siedzibie Zarządu Spółdzielni

z dniem 01. 07. 2015 r. obsługę płatności czynszowych dla SSM:
przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 oraz Władysława Reymonta 20
realizować będzie Agencja Opłat Grupy Finansowej EXPERT Spółka zo.o.
Przy wpłatach gotówkowych na konta SSM w tej Agencji od wpłacającego 
pobierana będzie prowizja:
- dla wpłat gotówkowych do wysokości 1 000 zł – prowizja 0 zł,
- dla wpłat gotówkowych przekraczających 1 000 zł – prowizja 0,2% 
przyjętej kwoty. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 77  
ust. 1 Statutu SSM opłaty czynszowe uiszcza się do 20 dnia  
każdego miesiąca z góry.

Godziny otwarcia Agencji Opłat Grupy Finansowej EXPERT 
przy ul. Bohaterów Westerplatte 20:

poniedziałek 900-1700, wtorek-czwartek 900-1500, piątek 900- 1300.
Godziny otwarcia Agencji Opłat Grupy Finansowej EXPERT 

przy ul. Reymonta 20:
poniedziałek-piątek 900-1700
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STOMATOLOGIA - PEŁNY ZAKRES
JEDNOWIZYTOWE LECZENIE KANAŁOWE Z MIKROSKOPEM

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, PROTETYKA 
- pełen zakres; KARDIOLOGIA, echo serca - UKG, holtery; NEUROLOGIA; 
REUMATOLOGIA; CHIRURGIA OGÓLNA i NACZYNIOWA; USG Doppler-Duplex

STOMATOLOGIA - PROTEZY ZĘBOWE

MICHAŁKOWICE, ul. E. Orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97w
w
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MOTORYZACYJNY
oferuje w sprzedaży

części oryginalne Motorcraft
oraz zamienniki.

Ceny promocyjne na części
eksploatacyjne i układy

hamulcowe.

CZELADŹ, ul.Będzińska 32
Tel. 32 269-25-68; 508 327 589
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ciąg dalszy na str. 28

Ogrzewać w maju
Szanowni Państwo!

Mam pytanie w związku z zimnymi 
majami: czy coś stoi na przeszkodzie, 
aby w przyszłości maj wliczyć do okre-
su grzewczego, by starsze osoby oraz 
rodziny z małymi dziećmi mogły korzy-
stać w razie potrzeby z ogrzewania?

Pozdrawiam, Irena Skwara
Zarząd SSM: Do okresu grzewcze-

go wlicza się czas pomiędzy wrze-
śniem a majem. Nic zatem nie stoi 
na przeszkodzie, by sezon grzewczy 
rozpoczynał się 1 września a koń-
czył 31 maja. Należy jednak mieć 
na uwadze czynniki ekonomicz-
ne, tj. dodatkowe koszty ogrzewa-
nia w przypadku, gdy temperatura 
zewnętrzna jest wyższa niż 14 stop-
ni Celsjusza, a co za tym idzie ro-
śnie wysokość rachunków indywi-
dualnych w rozliczeniu zużytej ener-
gii cieplnej.

Dodatkowym problemem jest to, 
że nie można stwierdzić, iż w tzw. 
okresie przejściowym te dodatkowe 
opłaty poniosłyby wyłącznie oso-
by, które korzystają z ogrzewania, 
gdyż koszty utrzymania sieci i insta-
lacji centralnego ogrzewania pono-
siłyby również osoby uważające, że 
nie jest zimno a podawanie ciepła, 
to zbytek i niegospodarność i zbęd-
ne drenowanie ich kieszeni. Takich 
interwencji kierowanych do Zarządu 
czy Administracji szczególnie w ma-
ju jest sporo. Przewijają się też w li-
stach Czytelników publikowanych 
na łamach „MS”.

Polityka w SSM
W ostatnim numerze gazetki SSM 

umieszczono relację z zebrań człon-
ków SSM. Jak to czytałem to mnie 
krew zalewała. Ja właściciel miesz-
kania SSM nie będąc członkiem 
spółdzielni nie mam prawa głosu na 
zebraniu. Zaś partia PO a dokład-
nie ludzie z PO wykorzystując swo-
je członkostwo załatwiają swoje par-
tyjne cele. Bo co ma do cholery SSM 
do wody w stawie? Takie sprawy po-
winny być załatwiane na zebraniach 
Rady Miasta. Partia ta wykorzystuje 
do swoich gierek politycznych SSM. 
Dlaczego SSM na to pozwala? Czy 

SSM jest jeszcze apolityczna? Czy 
nie ma innych problemów w SSM? 
Czy woda w stawie jest aż tak waż-
na? Chodników nie ma, ulice są 
w koszmarnym stanie a PO się wo-
dą w stawie zajmuje. To jest odwra-
canie uwagi od ważniejszych pro-
blemów miasta i SSM. Informacja do 
SSM: dobrze, że pisząc do gazetki 

nie muszę być członkiem, bo to jest 
moja jedyna możliwość wzięcia gło-
su w ważniejszych sprawach niż wo-
da w stawie.

Lokator bez prawa głosu
Dane do wiad. red.

Zarząd SSM: Zgodnie z Regula-
minem Zebrań Osiedlowych Człon-
ków SSM w zebraniach uczestni-
czą Członkowie zamieszkali na te-
renie działania danego osiedla, jed-
nak w zebraniu mogą uczestni-
czyć również osoby zamieszkałe 
a niebędące Członkami Spółdziel-
ni jednakże bez prawa do głoso-
wania nad wnioskami i uchwałami. 
Nie jest to nic wyjątkowego, gdyż 
normalnym i powszechnym jest, 
że nie będąc Członkiem danej or-
ganizacji, stowarzyszenia etc. nie 
ma się wpływu na jej działalność 
oraz funkcjonowanie jej organów. 
Aby zostać Członkiem Spółdzielni, 
a co za tym idzie mieć wpływ na jej 
działania, wystarczy wypełnić de-
klarację członkowską oraz wpłacić 
stosowny udział i wpisowe – szcze-
góły w dziale członkowsko-miesz-
kaniowym.

Zupełnie nie rozumiemy, jaki zwią-
zek z polityką ma troska mieszkań-
ców Bytkowa obecnych na zebra-
niach o ważny element krajobrazu 
tej dzielnicy, jakim jest Staw Brysio-
wy. Zarząd SSM nie jest w stanie za-
bronić zabierania głosu jakimkol-
wiek Członkom, którzy funkcjonują 
w jakichś stowarzyszeniach, organi-
zacjach czy partiach. Stąd też w peł-
ni poparł te wnioski, które w konse-
kwencji doprowadziły do uzupełnie-
nia przez UM wody w stawie.

W jedności siła
O przejściu dla pieszych przy galerii 

handlowej po raz trzeci i wąskotorów-
ce – w jedności siła.

W miesiącu wrześniu 2014 roku pi-
sałem do „Mojej Spółdzielni” na temat 
przejścia dla pieszych przy ul. Kapi-
cy obok przystanków autobusowych 
„Siemianowice Kopalniana”. Zaapelo-
wałem, aby w tym miejscu zrobić wy-
sepkę dla pieszych i wykonać zatoki 
na przystankach autobusowych w celu 
poprawy bezpieczeństwa na przejściu. 
Podjęliście Państwo ten temat, ale 
wtedy Urząd Miasta milczał. Niedawno 
wyczytałem informacje (po wyborach), 
że Prezydent Miasta czy Urząd Miasta 
ma w tym roku przeprowadzić remont 
ulicy Kapicy na odcinku bodajże stu 
metrów właśnie od tego miejsca. Mając 
w ręce gazetkę „MS” nr 261 z czerwca 
br. dowiedziałem się, że członek Ra-
dy Osiedla pan Ryszard Osyra wniósł 
wniosek w sprawie zatoczek autobu-
sowych oraz remontu ul. Wróbla wraz 
z chodnikami. Zatem dziękuję bardzo 
panu Ryszardowi za podjęcie tematu. 
Zwracam się również z małym ukło-
nem do Urzędu Miasta, który po wielu 
apelach podjął decyzję o doświetleniu 
tego przejścia. Na parkingach Galerii 
Handlowej zmieniono strumień światła, 
co już nie jest tak rażące dla przechod-
niów. Jak widać małymi krokami, ale 
jednak można coś zrobić – tylko trze-
ba mieć trochę dobrej woli i posłuchać 
gdzie mieszkańcom coś dolega. Mam 
nadzieję, że przy planowaniu remon-
tu tegoż odcinka ul. Kapicy doczekamy 
się bezpiecznego przejścia z wysepką 
i zatokami. Nie wspomnę już, że pra-
woskręt z ul. Kapicy na ul. Sobieskiego 
też jest niebezpieczny.

Jeszcze chciałem powrócić do spra-
wy od lat nie nowej, która też widnie-
je na str. 44 tegoż numeru MS. Doty-
czy to możliwości zrobienia przejścia 
przez istniejący nasyp nieczynnej ko-
lei wąskotorowej – pomiędzy ul. Sobie-
skiego a Wróbla 4. Zawsze jest odpo-
wiedź: „Ten teren nie należy do Spół-
dzielni” jak i „Ten teren nie należy do 
Urzędu Miasta”. Może by tak w tej 
sprawie zarówno Spółdzielnia Miesz-
kaniowa z Urzędem Miasta zwróci-

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

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

ssm@poczta.fm
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

s-639/4-15

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Cena producenta  
już od 1950 zł 

- pomnik w pełni granitowy!

Nagrobki już od 3 zł dziennie!

Siemianowice Śl.  
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32 
667 955 248

Remontując  min imal i zu j  ha łas. 
Pamiętaj!!! Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy…  niesnaski pozostaną.
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li się do Zarządcy tego terenu praw-
dopodobnie do kolei wąskotorowych. 
Spróbujcie, zapewne da się to zreali-
zować. Wystarczy mały spychacz i tro-
chę zniwelować teren a będzie wy-
godniej i szybciej dostać się pieszym 
z osiedla na Laurahütte i odwrotnie. 
Po co drapać się pod górkę jak można 
zrobić przejście.

Jak zawsze z uznaniem dla Redakcji
G. B.

PS. imię, nazwisko, email  
tylko dla redakcji.

Zarząd SSM: Zawsze w pełni po-
pieraliśmy, popieramy i popierać bę-
dziemy wszelkie wnioski zmierza-
jące do zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom korzystającym 
z tego przejścia. Mamy nadzieję, że 
przy planowanym remoncie tej uli-
cy wnioski w tym zakresie kiero-
wane do Urzędu Miasta przez Radę 
Osiedla i mieszkańców za pośred-
nictwem „MS” zostaną zrealizowane 
ku zadowoleniu wszystkich miesz-
kańców.

Sprawa terenu, na którym znajduje 
się nasyp była przedmiotem ostat-
niej rozmowy Prezesa Zarządu SSM 
z Prezydentem Rafałem Piechem. 
W jej wyniku ustalono, że Urząd 
Miasta poczyni starania w celu prze-
jęcia terenu, a tym samym docelo-
wo rozebrania nasypu i ewentual-
nego wykorzystania miejsca np. na 
parkingi.

Cztery sprawy
Dzień Dobry.

Jest kilka problemów, o których infor-
mowałem nie tak dawno, ale one wciąż 
się powtarzają, m.in.

1) Wywóz tworzyw sztucznych 
(plastyki).

Poniżej załączam zdjęcie zapełnio-
nego kosza z tworzywami sztuczny-
mi. Kosz był już zapełniony w czwar-
tek 11. 06. 2015 r., ale plastyki wywie-
ziono dopiero w poniedziałek rano 15 
czerwca br.

W weekend silny wiatr rozrzucał po-
zostawione pod koszem plastyki po 
osiedlu.

2) Koszenie trawy – na 2-gim zdję-
ciu może tego dokładnie nie widać, ale 
musicie mi Państwo uwierzyć, że po-
zostało wiele nie skoszonej trawy (ko-
szono kosiarką spalinową). Natomiast 
trawę skoszoną kosiarką – traktorkiem 

obsługujący pracownik pozostawił tra-
wę na kilka dni w pryzmach, co w wy-
sokiej temperaturze dało się odczuć, 
szczególnie wieczorami. Dla odmiany, 
ktoś inny skoszoną i zmoczoną desz-
czem trawę zapakował w foliowe worki 
i pozostawił do dzisiaj.

3) Drzewka – już w ubiegłym roku 
zwracałem uwagę na podcinanie drze-
wek przez „kosiarzy trawy” na osiedlu 
Węzłowiec (patrz zdj.). Ich bezmyśl-
ność skutecznie unicestwia tak braku-

jące drzewka, chociażby przy chodni-
ku prowadzącym do bloku Jagiełły 31 
(obok restauracji).

4) Próg spowalniający ruch samo-
chodów – prosiłem w ub.r. ale także 
miesiąc temu, aby w sąsiedztwie blo-
ku przy Jagiełły 33 wybudować próg 
z kostki brukowej. W ubiegłym roku, 
żona na tym samym progu rozerwała 
oponę samochodową przez wystające 
śruby. Problem ten wraca jak bume-
rang. Dzisiaj, ktoś się zlitował i usunął 
urwaną płytę wraz ze śrubami.

W związku z powyższym chciałbym 
prosić o odpowiedź, czy tak musi być?

Za brak konsekwencji w wywozie 
śmieci, za wszelkie niedoskonałości 
oraz brakoróbstwo ostatecznie my 
wszyscy płacimy.

Pozdrawiam Józef Durlak,
Jagiełły 37a, os. „Węzłowiec”

Zarząd SSM: Odpowiadając na po-
stawione przez Pana pytanie infor-
mujemy, że tak wcale nie musi być.

Pana interwencja w sprawie pro-
gu zwalniającego zbiegła się aku-
rat z działaniami Administracji os. 
„Węzłowiec” polegającymi naj-
pierw na usunięciu uszkodzonego 

elementu, a następnie naprawieniu 
przez służby MPGKiM na zlecenie 
Administracji. Obecnie opisane za-
grożenie nie występuje.

Przedstawiona na zdjęciu sytu-
acja spowodowana została przez re-
montujących swoje mieszkania, któ-
rzy wynieśli swoje opakowania, wor-
ki. Przepełnienie pojemników 12. 06. 
zgłoszono do MPGKiM. Z uwagi na 
fakt, iż firma ta w soboty i niedziele 
nie wywozi takich odpadów ich wy-
wóz nastąpił 15 czerwca około 700. 
Takie sytuacje mogą się okresowo 
zdarzać.

W rejonie budynku przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 31 koszenie trawy 
wykonywała firma na zlecenie Urzę-
du Miasta, gdyż teren ten jest wła-
snością gminy. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości nie dojdzie do podob-
nych zdarzeń.

Poruszony problem zalegania sko-
szonej trawy ze względu na sposób 
koszenia (etapy) niestety może wy-
stępować. Zapewniamy, że dołoży-
my wszelkich starań, aby czas nie-
zbędny do wywozu skoszonej ogra-
niczyć do minimum.

Prostować nie będziemy
Dzień dobry

Proszę o wyprostowanie informa-
cji zawartych w artykule sponsorowa-
nym dotyczącym UPC, jaki ukazał się 
w ostatnim numerze gazetki. Z arty-
kułu wynika, że e-Siemianowice zo-
stało wchłonięte przez UPC. Dzwoni-
łam tam, ale okazało się, że nic się nie 
zmieniło. Proszę również o wyraźniej-
sze podkreślanie, że dany tekst jest 
sponsorowany.

Odbiorca e-siemianowice  
z Wróblewskiego

Redakcja „MS”: Nie mamy, cze-
go prostować, gdyż za treść ogło-
szeń, reklam redakcja nie ponosi od-
powiedzialności. Muszą one jednak 
być oznaczone, iż nie stanowią mate-
riału redakcyjnego. Reklamą jest tekst 
sponsorowany i dopisek taki został 
zamieszczony. Jedyną formą prawną 
działania redakcji jest prawo do od-
mówienia publikacji ogłoszenia i re-
klamy, jeżeli treści byłyby sprzeczne 
z prawem lub zasadami współżycia 
społecznego czy z charakterem za-
mieszczanych publikacji. W tym przy-
padku nie miało to miejsca. Nie jeste-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 26
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INSTALACJE elektryczne  
Wojciech Mańka. Szybko, tanio  
i solidnie!,  tel. 507 199 203

FIRMA remontowo-budowlana Rem-
-Bud i Dekor świadczy usługi: kafelko-
wanie, zabudowy g/k, sufity podwie-
szane, gładzie, malowanie, instalacje 
wod-kan, elektryczne, gazowe, szafy 
pod zabudowę, 

tel. 510 896 202, 506 470 309 

CYKLINOWANIE, układanie par-
kietu. Kuśmierski,  tel. 501 281 222

EKSPRESOWE tłumaczenie tek-
stów anglojęzycznych, 
  tel. 669 929 707

ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, 
sufity podwieszane, gładzie, kafelko-
wanie, tel. 32 245-95-87, 504 593 016 

TELEWIZORY, naprawa u klienta, gwa-
rancja na usługi. Siemianowice Śląskie 
– dojazd bezpłatny. Naziemna, cyfrowa, 
czynne 9:00 do 20:00 oprócz niedziel, 

tel. 32 228-26-75, 601 347 250

KOMPLEKSOWE remonty łazienek i miesz-
kań, kasetony, projekty, prace dofinansowa-
ne z PFRON-u, faktury, doradztwo, 20 lat 
praktyki,  tel. 506 601 278

KOMPUTERY, laptopy, drukarki, ser-
wis, naprawa, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta,  tel. 666 079 179

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

HYDRAULIKA – elektryka – gaz, 24 h
 tel. 799 066 346

KAFELKOWANIE, klinkier, gładzie, 
tynki, regipsy,  tel. 668 222 496  

KOMINKI, kafelkowanie, remonty, 
  tel. 504 398 367

KOMPLEKSOWE remonty łazienek,  
 tel. 514 051 292 

KOREPETYCJE, chemia, matematy-
ka – w domu ucznia,  
 tel. 609 313 634

ŁAZIENKI – kompleksowe remonty, 
  tel. 514 051 292

PŁYWANIE – nauka, doskonalenie 
stylu dla dzieci i dorosłych,  
 tel. 510 659 037 

FHU „IRYDD”: remonty, profesjonal-
nie, kafelkowanie, panele podłogowe, 
malowanie, regipsy, wod-kan, tynki 
strukturalne, elektryka, 

tel. 32 228-80-82, 501 409 237

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

USŁUGI remontowe – kafelkowanie,  
 tel. 517 356 893 

FACHOWE mycie okien, sprzątanie 
mieszkań,  tel. 511 060 617

NAPRAWA telewizorów u klienta, 
tel. 603 898 300

TANIE koszenie trawy,  
 tel. 511 993 290 

A.A. GAZ – SERWIS, naprawa, kon-
serwacja i wymiana piecyków ła-
zienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765

ARISTON, junkers, termet, ferroli, 
fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych, 
  tel. 505 484 434, 
 602 449 907, 32 735-64-57 

CAŁODOBOWA naprawa – montaż 
pieców gazowych i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych, 
remonty łazienek, Junkers, Termet, 
24h    tel. 32 241-99-81, 601 477 527 

A.GAZOWE urządzenia, montaż, na-
prawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264, 32 307-07-07

ANIROX kompleksowe remonty, pro-
jektowanie wnętrz,

tel. 509 297 694, 693 903 903

A.A. WYMIANA instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, tel. 512 482 273

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, tapi-
cerki karcherem, skuteczne odplamianie, 
Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950, 399 517 229

EKSPRESOWE usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 
  tel. 506 601 278

DO WYNAJĘCIA 3-pokojowe 52 m2 
na Okrężnej – 950 zł + media,  
 tel. 695 233 337, 601 467 386

KUPIĘ mieszkanie, tel. 508 215 355

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 
56 m2 przy Rynku Bytkowskim, 
  tel. 602 443 726

SPRZEDAM mieszkanie 50 m2, M3 
Michałkowice – Fabud,  
 tel. 506 006 056

SPRZEDAM 86 m2, Łokietka,  
 tel. 508 215 355

SPRZEDAM mieszkanie 51 m2, pię-
tro I, Siemianowice Śl. – Michałkowi-
ce, przy parku,  tel. 500 136 846

SPRZEDAM mieszkanie M5 przy ulicy 
Kapicy. Powierzchnia 73 m2. Ogrze-
wanie, ciepła woda z sieci miejskiej. 
Czynsz 670 zł,  tel. 510 727 906

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe, 
32 m2, po remoncie, Bytków, parter, 
  tel. 600 656 991

SPRZEDAM mieszkanie w Michałko-
wicach na osiedlu Robotniczym 48 m2, 
czwarte piętro, 3 pokoje. 142.000,  
 tel. 32 228 01 07

SPRZEDAM słoneczną kawalerkę 30 
m2 po kapitalnym remoncie, piętro 3/3, 
c.o., niski czynsz, Siemianowice Śl., 
Al. Sportowców,  tel. 730 668 396

SPRZEDAM, zamienię dwupokojowe na 
większe, Węzłowiec,  tel. 692 773 010

POSZUKUJĘ mieszkania,  
 tel. 506 171 337

WYNAJMĘ mieszkania 2 i 3 pokoje, 
balkon, zamykany parking, ogródek, 
w nowym budynku,  tel. 602 680 048
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śmy w stanie weryfikować wszystkich 
danych z materiału sponsorowanego, 
a szczególnie w obecnych dynamicz-
nych czasach weryfikować czy jakaś 
firma jeszcze istnieje, czy nie została 
wchłonięta przez inny podmiot gospo-
darczy. W podanym przez Panią przy-
padku prawo do wyjaśnienia w UPC 
niefortunnych zapisów ma szefostwo 
e-siemianowice, które może wystąpić 
do UPC ze stosownym wnioskiem.

Uwag kilka
Serdeczne podziękowania za szyb-

kie opublikowanie na łamach pisma 
„Moja Spółdzielnia” moich uwag doty-
czących utrzymania porządku i czysto-
ści w budynku 54C przy ulicy Powstań-
ców oraz przekazania ich władzom 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Dogłębna analiza odpowiedzi 
na skargi mieszkańców, które publiko-
wane są na łamach pisma „MS” świad-
czą raczej o tym, że udzielane są one 
według określonego schematu. Znacz-
na część skarg uznawana jest jako 
bezzasadna, bo to według opinii Za-
rządu SSM sami mieszkańcy sami so-
bie są winni za występujące nieprawi-
dłowości. Powyższe fakty w całej roz-
ciągłości świadczą o tym, że Zarząd 
SSM jak dotychczas nie zdołał wyle-
czyć się z okresu PRL-u, kiedy to ta-
kie praktyki były rzeczą zupełnie nor-
malną. W zarządach nadal zasiada-
ją ludzie, którzy majątek spółdzielni 
w sposób zupełnie jawny traktują jak 
swój własny.

Bezspornie świadczą o tym wyda-
wane zarządzenia w postaci zakazów 
i nakazów, oraz pouczenie właścicie-
li lokali mieszkaniowych, w jaki spo-
sób powinni je eksploatować. Zarzą-
dy spółdzielni mieszkaniowych (i nie 
tylko) nie są zdolne zrozumieć fak-
tu, że czas gospodarki nakazowo-roz-
dzielczej już dawno się skończył. Je-
śli chodzi o nadzór i kontrolę ze stro-
ny Rad Nadzorczych, to jest on czysto 
iluzoryczny, bo są to ludzie w znacz-
nej większości bezpośrednio związani 
z członkami zarządów. W tej sprawie 
mogę się głośno wypowiedzieć, gdyż 
byłem w przeszłości członkiem Ra-
dy Nadzorczej w jednym z podmiotów 
spółdzielczych. Ponadto, ustawa Pra-
wo Spółdzielcze i lokatorskie pocho-
dzą jeszcze z ubiegłego wieku. Drob-
ne nowelizacje tych aktów prawnych 
niewiele zmieniły w funkcjonowaniu 
tych przepisów. Nie ulega wątpliwo-
ści fakt, że spółdzielnie mieszkaniowe 

w obecnym kształcie są już anachroni-
zmem to dlatego jest konieczna szyb-
ka zmiana takiego stanu rzeczy. Pro-
blem ten wielokrotnie był już porusza-
ny w mediach na terenie całego kra-
ju i prawie wszyscy ci, którzy zabierali 
głos w tej sprawie są zgodni, że nale-
ży pilnie doprowadzić do zmian prawa. 
Mogę stwierdzić fakt, że wraz z wielo-
ma ludźmi o podobnych poglądach jak 
moje zawiązujemy grupę inicjatywną, 
która będzie zbierać podpisy pod pro-
jektem zmian przepisów prawa spół-
dzielczego i lokatorskiego. Kadencja 
obecnego parlamentu już niedługo się 
kończy, dlatego nie można liczyć na 
to, że uda się tego dokonać w czasie 

tej kadencji, mamy jednak nadzieję, że 
nowy parlament z uwagą pochyli się 
nad zmianą prawa dla dobra wszyst-
kich właścicieli lokali mieszkaniowych, 
które obecnie zarządzane są przez ta-
kie molochy jak Spółdzielnie Mieszka-
niowe. Władze Spółdzielni Mieszka-
niowych w swych zachowaniach na-
śladują polityków, których negatyw-
ne zachowanie w stosunku do oby-
wateli mamy okazję obserwować pra-
wie codziennie. Nie ulega żadnej wąt-
pliwości fakt, że znaczna część nasze-
go społeczeństwa ma wizje zachod-
nie i chciałoby żyć na poziomie państw 
zachodnich, ale kultura nadal pozosta-
je wschodnia. Tych dwóch dosyć od-
ległych od siebie spraw w żaden spo-
sób pogodzić się nie da. Demokracja 
ma swoje prawa, tylko jak dotychczas 
nie wszyscy obywatele naszego kraju 
zdążyli do niej dorosnąć i to jest bar-
dzo przykry fakt.

Z poważaniem
Stanisław Owczarzy
ul. Powstańców 54C

Od redakcji: Również serdecznie 
dziękujemy za podziękowania. Z bar-
dzo mieszanymi uczuciami czytali-
śmy Pana list, gdyż są w nim sformu-
łowania, z którymi można się zgodzić, 
ale są i takie, z którymi nie sposób 
się zgodzić. Nie podzielamy bowiem 
Pana poglądu jakoby znaczna część 
skarg uznawana była przez Zarząd ja-
ko bezzasadna. Na łamach „MS” na 
przestrzeni lat aż roi się od informacji 
ile działań zostało natychmiast pod-
jętych po zgłoszeniu przez Czytelni-
ków nurtujących ich problemów. Nie 
brakuje też informacji, iż dana sprawa 

została przyjęta, lecz realizacja mu-
si być odłożona w czasie np. z braku 
środków. Nie brakuje też bardzo rze-
czowych wyjaśnień przybliżających 
skomplikowane mechanizmy funkcjo-
nowania zaopatrzenia w ciepło, wodę, 
wywóz nieczystości, objaśniających 
wszelkie i to coraz bardziej złożone 
rozliczenia. Uczulających, na kwestie 
bezpieczeństwa, a wspomniane naka-
zy, zakazy mają odniesienie do wielu 
ustaw, które zarządzający pod groźbą 
dotkliwych sankcji prawnych muszą 
respektować. Nie podzielamy też po-
glądu jakoby Zarząd „nie wyleczył się 
z okresu PRL-u”, gdyż skład Zarządu 
jest w 100% wymieniony. Nie podzie-
lamy też poglądu jakoby fakt, iż jakieś 
ustawy są z ubiegłego wieku ozna-
czał, że zatrzymały się na pierwot-
nych zapisach. Ustawa Prawo spół-
dzielcze normująca funkcjonowanie 
całej spółdzielczości była wielokrot-
nie nowelizowana po zmianach ustro-
jowych w Polsce. Specjalnie dla spół-
dzielni mieszkaniowych w 2000 roku 
wprowadzono w życie ustawę o spół-
dzielniach mieszkaniowych i tym bar-
dziej trudno nazwać ją ubiegłowiecz-
ną. Ona także była kilka razy no-
welizowana. Również ustawa o pra-
wach lokatorów nie ma nic wspólne-
go z XX wiekiem, bo uchwalono ją 
w XXI wieku, a konkretnie w 2001 r. 
i następnie także kilka razy nowe-
lizowano. Nie wiem czy anachroni-
zmem są spółdzielnie mieszkaniowe 
tym bardziej, że na zachodzie, do któ-
rego się Pan odwołuje, funkcjonu-
ją i mają się bardzo dobrze. W wielu 
zaś krajach nie ma żadnych drobia-
zgowo regulujących wszystko spec 
ustaw o spółdzielniach, a te działa-
ją w wyłącznie oparciu o Międzyna-
rodowe Zasady Spółdzielcze i kodek-
sy cywilne i też jest dobrze. Nie wiem 
czy zarzutem jest dbanie o majątek 
jak o własny i takie traktowanie, bo 
przecież o własność najlepiej winien 
dbać właściciel. Pana doświadczenia 
z działalności w jakiejś Radzie Nad-
zorczej niekoniecznie muszą się prze-
kładać na działalność wszystkich Rad 
Nadzorczych. To, że w klatce schodo-
wej mieszka złodziej nie oznacza, że 
wszyscy tam zamieszkali są z definicji 
amatorami cudzej własności.

Inne Pana uwagi traktujemy jako głos 
w dyskusji.

Z wyrazami szacunku Piotr Sowisło
Pismem pochyłym – kursywa 

– oznaczono tytuły pochodzące  
z tekstów Czytelników

ciąg dalszy ze str. 28
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Terminy zajęć zespołów 
i kółek zainteresowań 

w Domu Kultury „Chemik”
DLA KAŻDEGO: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

PONIEDZIAŁEK
Ognisko muzyczne ....................................... 13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ..................... 16.00 – 20.00 
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 .................. 18.15 – 19.00
Nauka tańca nowoczesnego ........................ 18.30 – 20.00

WTOREK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

ŚRODA
Nauka obsługi komputera ..............................13.00 – 14.00
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Gimnastyka „TAY-CHI” ..................................16.30 – 18.00

Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)

CZWARTEK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PIĄTEK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

Spotkania TKKF „Rytm” i MTKKF ...............................17.00
NIEDZIELA

Zebrania członków PZHGP ...........................10.00 – 13.00 
(trzecia niedziela miesiąca)

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

ul. M. Dąbrowskiej 2. Poniedziałek-
-piątek 8.00-18.00,  sobota 8.00-13.00 
tel. 32 228-28-89

ul. Wł. Jagiełły 4  Poniedziałek-sobo-
ta 9.00-21.00, niedziela 10.00-17.00   
tel. 517 446 651 

ul. Jaworowa 2 Poniedziałek-piątek 
8.00-17.00, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-pią-
tek 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. 1-go Maja 5, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 tel. 32 
220-00-74

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. Michałkowicka 7, Poniedziałek-
-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
tel. 32 766-84-38

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

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

ul. Okrężna 19, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 8.00-14.00  tel. 32 
229-00-70

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

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

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

ul. Powstańców 16, Pon.-pią.  8.00-
20, sobota 8.00-16. tel. 32 220-03-37

ul. J. III Sobieskiego 30, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-
12.00 
  tel. 32 765-92-05

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

ul. K. Świerczewskiego 6, Poniedzia-
łek-piątek 7.00-19.00, sobota 8.00-
13.00  tel. 32 228-20-07 

CAŁODOBOWA ul. K. Świerczew-
skiego 13 
  tel. 32 204-66-22

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

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

Wynajmę mieszkanie, 45 m2, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, centralne 
ogrzewanie, centrum miasta. Cena do 
uzgodnienia,  tel. 607-196-000

 ZAMIENIĘ lub sprzedam 3 pokoje na 
2 pokoje,  tel. 503 597 075

WYNAJMĘ pomieszczenia na działal-
ność medyczną, zabiegową w nowej 
przychodni w Siemianowicach  
– Michałkowicach, 
 tel. 602 680 048

A.KUPIĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

SPRZEDAM garaż ul. Wróbla (koło 
cmentarza, weterynarza). Cena 26.500 
(do negocjacji),  tel. 534 505 178

WYNAJMĘ garaż, Chemik,  
za PUB-em „Alibi”,  tel. 601 410 254

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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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Kolanko pod zlewem; 

8. Wyspiarski stan USA; 9. Obraz cer-
kiewny; 10. Koń kłusak; 11. Dzielni-
ca Siemianowic Śląskich; 12. Pną-
cze tropikalne; 13. Dekret królewski; 
14. Szef wyższej uczelni; 16. Klamra 
w murze; 19. Niejedna w dorobku An-
dersena; 20. Współuczestnik biesia-
dy; 21. Zgrana trójka; 22. Charakte-
rystyka; 23. Jodła pokojowa; 28. Me-
tal ziem rzadkich; 31. Kąpielisko na 
Florydzie; 32. Wymysł; 33. Pierwsza 
kopalnia węgla kamiennego w Sie-
mianowicach Śląskich; 34. Nasada; 
35. Przedpłata; 36. Japońska porce-
lana z XVIII wieku; 37. W herbie Sie-
mianowic Śląskich.

PIONOWO: 1. Rodzaj sztuki walki; 
2. Mowa bazarowa; 3. Główny kom-
puter; 4. „Baw się i bądź bezpiecz-
ny” zorganizowany w Parku Tradycji; 
5. Piosenka Eltona Johna lub film Lu-
ca Bessona; 6. Czynu Powstańcze-
go na Placu Wolności w Siemianowi-
cach Śląskich; 7. Sąsiaduje z Mazura-
mi; 14. Ręczne na drutach; 15. Świę-
tego Antoniego, obchodzący jubile-
usz 100-lecia; 17. Niejedna za roz-
wiązanie tej krzyżówki; 18. Moczar-
ka w akwarium; 24. Kaolin porcelano-
wy; 25. Swoistość wymowy; 26. Nie 
fachowiec; 27. Mąkinia lub brekinia; 
28. Zasadnicza część samochodu 
29. Kuzyn borowika; 30. Rzeczywi-
stość.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 19 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do dnia 22 lipca br. na adres: SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 7/2015 r.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 06/2015 z hasłem: Przed nami lato 
otrzymują: Ewa ANDRZEJCZAK, ul. 
Boh. Westerplatte 12; Barbara KRU-
PANEK, ul. Michałkowicka 23; Mał-
gorzata PINKOS, ul. K. Szymanow-
skiego 9.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród - niespo-
dzianek. Nagrodę główną ufundowa-
ła Grupa E-Siemianowice, Siemiano-

wice Śl. ul. Walerego Wróblewskie-
go 67. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych.

Z udziału w losowaniu wyłączeni są 
dłużnicy, przedstawiciele władz samo-
rządowych, pracownicy SSM i redak-
cja „MS”.

- Co to jest: za czy na się na d... i zu-
ży wa du żo pa pie ru?

-???
- Dru kar nia.

J K L
Przez sen męż czy zna wy po wia da 

bar dzo czę sto i gło śno imię:
- Rok sa na, Rok sa na, Rok sa na...
Obu dzi ło to śpią cą obok żo nę, któ ra 

na dru gi dzień py ta:
- Co to za Rok sa na, do któ rej tak 

wzdy cha łeś ostat niej no cy?

- Ach ko cha nie, prze cież wiesz, że 
gram na wy ści gach kon nych i jest to 
imię kla czy.

Po kil ku dniach wra ca do do mu i wi dzi, 
że mał żon ka jest w bar dzo złym hu mo rze.

- Co ci się sta ło? Ja kieś pro ble my?
- Nie, ale przed chwi lą dzwo ni ła ta 

two ja klacz.
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Sałatka z serów...
Po 10 dag trzech różnych serów (np. 

ementalera, goudy i rokpolu), 2 jaja 
ugotowane na twardo, 2 łyżki posieka-
nego zielonego majeranku, cebula, 3 
łyżki majonezu, ćwierć łyżeczki pieprzu 
cayenne lub ostrej mielonej papryki, 
sól. Ser zetrzeć na tarce jarzynowej 
o dużych oczkach, jaja i cebulę drob-
no pokroić, połączyć z serem i maje-
rankiem, polać majonezem, doprawić 
solą i pieprzem cayenne, wymieszać, 

lekko schłodzić. Przed podaniem ude-
korować paseczkami czerwonej papry-
ki i gałązkami zielonej pietruszki.

...i owocowa w arbuzie
1 arbuz (ok. 2 kg), 2 brzoskwi-

nie, 10 dag malin, 20 dag wino-
gron, 2 owoce kiwi, 10 dag czere-
śni lub wiśni, 2 morele – można sto-
sować inne owoce. Sos: 125 ml so-
ku z pomarańczy, 2 łyżki cukru, 
szczypta cynamonu, 1 łyżka miodu.  
1/3 arbuza odciąć od góry. Z większej 
części owocu usunąć pestki i wydrą-
żyć łyżeczką miąższ, formując z nie-
go małe kulki. Brzeg wydrążonego ar-
buza naciąć w ząbki. Owoce umyć. 
Z wiśni lub czereśni, brzoskwiń i mo-
reli wyjąć pestki. Brzoskwinie i more-
le pokroić w dużą kostkę, obrane ki-
wi w plasterki. W misce wymieszać po-
krojone owoce z kulkami arbuza. Sok 
pomarańczowy lekko podgrzać z cu-
krem, a gdy się rozpuści, ostudzić, do-
dać miód, cynamon i wymieszać. Sa-
łatkę zalać sosem, wstawić do lodówki 
na 2 godziny i włożyć ją do schłodzo-
nego arbuza. Deser można podawać 
z bitą śmietaną.

Warzywne flaczki
6 marchwi, 4 pietruszki, pół selera, 

1 por, 1 cebula, 6 dag masła, 1 łyż-
ka mąki, 3 – 4 naleśniki (lub zastęp-
czo 20 - 25 dag makaronu ugotowane-
go na pół miękko), majeranek, imbir, 
papryka mielona, sól i pieprz do sma-
ku. Wszystkie warzywa (po oczyszcze-
niu) pokroić w paseczki i włożyć wraz 
z połową masła do szybkowaru. Za-
lać wrzątkiem. Zamknąć szybkowar 
i ogrzewać 12 min. od momentu prze-
kroczenia progu ciśnienia wewnętrz-
nego. Po otwarciu szybkowaru zago-
tować ze zrobioną z pozostałego ma-
sła i mąki jasną zasmażką. Doprawić 
do smaku solą i pieprzem, imbirem 
i papryką. Przed podaniem wymieszać 
z pokrojonymi w paski naleśnikami.

Większość osób 
spod znaku Barana 
ma pozytywny sto-
sunek do innych lu-

dzi. Szukają u nich raczej dobrych 
cech. Najchętniej przebywają w towa-
rzystwie osób wesołych, pogodnych, 
chętnie opowiadających dowcipy. Uni-
kają melancholików, ludzi zgłębiają-
cych problemy, ponuraków.

Byki należą do osób, 
które z trudem nawią-
zują kontakty z innymi 
ludźmi, a już napraw-

dę rzadko przyjaźnie. Jeśli ktoś może po-
wiedzieć, że ma przyjaciela spod tego 
znaku, świadczy to o tym, iż jest bystry, 
przenikliwy i naprawdę skutecznie potrafi 
pozyskać zaufanie innych.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
preferują różne for-
my wypoczynku. 

Równie dobrze może to być siedzenie 
w domu z ciekawą książką, dyskusja 
z kolegami, koleżankami czy ogląda-
nie telewizji. W każdej z sytuacji jest 
im jednakowo dobrze.

Osoby spod tego 
znaku nie należą do 
ludzi szczególnie to-
warzyskich. Ponad 

biesiady, wolą pozostać w domu, na 
przykład z dobrą książką czy przed te-
lewizorem, oglądając jakiś wartościo-
wy film.

Lwy z kolei, to osoby 
bardzo towarzyskie, 
życzliwe ludziom aż 
do przesady, co czę-

sto bywa nadużywane. Jeden waru-
nek musi być jednak spełniony: Lew 
czuje się w gronie znajomych wtedy 
dobrze, gdy może dużo mówić, jest 
słuchany i aprobowany.

Stosunek Panny do 
bliźnich jest pozytyw-
ny. Łatwo zyskać jej/
jego aprobatę, chwa-

ląc na przykład dobrą kuchnię czy gu-
stownie urządzone mieszkanie. Oso-
by spod tego znaku nie lubią bałaga-
niarzy i ludzi bez gustu.

Większość Wag 
lubi swoich bliźnich 
i przy różnych oka-
zjach dają temu wy-

raz. Najchętniej przebywają w towa-
rzystwie osób o ciekawych, pogłębio-
nych poglądach – takich, z którymi 
można żywo podyskutować.

Pod znakiem Skor-
piona rodzi się bar-
dzo dużo osób nieuf-
nie odnoszących się 
do drugich. Bywają 

mściwi i bardzo trudno odzyskać ich 
zaufanie. U innych najbardziej cenią 
za to pracowitość, którą i oni sami się 
odznaczają.

Strzelce są przy-
chylnie nastawione 
do świata i ludzi, co 
czasem jest przez in-
nych wykorzystywa-

ne – niepozytywnie. Cenią inteligen-
cję, błyskotliwe reakcje, umiejętność 
ciekawego opowiadania.

Bardzo pracowi-
ty i solidny z natury 
Koziorożec ceni te 
cechy również u in-

nych – szczególnie podwładnych. Je-
śli chcesz zaimponować szefowi spod 
tego znaku, pracuj wydajnie, wykazuj 
inicjatywy.

Osoby spod tego 
znaku są wesołe, po-
godne, szczególną 
sympatią darzą wła-

sne dzieci, uwielbiają się z nimi bawić. 
Chętnie wysłuchują co mają one do 
powiedzenia. 

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem wy-
kazują dużo inicjaty-
wy, pomysłów – lu-

bią innowacje. Jeśli posiadasz te ce-
chy, z Wodnikiem będzie Ci się współ-
pracowało dobrze. W przeciwnym ra-
zie raczej musisz rozejrzeć się za in-
ną posadą.

Ty i Twoi 
bliźni



34 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2015

Półkolonie i „RENOMA”

Zielony Konkurs 2015
Balkony jako element konkretnej budowli znane były już w starożytności, czego zachowane dowody mamy do 

dzisiaj. Ich ślady odkryto między innymi w Pompejach, gdzie przez wieki, przykryte wulkanicznymi popiołami 
Wezuwiusza a przez to zakonserwowane, „przeleżały” do czasów nam współczesnych. Dzięki temu mamy wiedzę 
o tym, że dawno już dostrzeżono balkon tudzież taras, nie tylko jako wyróżniającą się część architektoniczną bu-
dowli, ale i pomost między domem a naturą.

Warto zastanowić się, czy właśnie balkon, przynajmniej 
w okresie letnim, nie mógłby się stać się naszym azylem. 
Miejscem, gdzie moglibyśmy oderwać się od szarej niekie-
dy codzienności, od wszelkich problemów, miejscem odpo-
czynku albo w miarę możliwości spotkań z gośćmi.

Często niestety bywa tak, że charakterystyka zwartej za-
budowy osiedli uniemożliwiła nam praktycznie na jakieś 
powalające widoki z balkonów. Ot budynek, przy budyn-
ku, parking, gdzieniegdzie kawałek zieleni, jakiś skalniak, 
drzewka i kropka. Oczywiście w zasobach naszej Spółdziel-
ni są i takie miejsca gdzie mamy szerszą perspektywę – 
w osiedlu „Bańgów”, „Węzłowiec” – tzw. II etap czy „Juliana 
Tuwima” - w rejonie Lasku Bytkowskiego.

Dlatego aby zapełnić tę pewną, nazwijmy to lukę, przy-
mierzmy się do urządzenia naszego balkonu na swój spo-
sób, według własnego pomysłu. Ubierzmy ściany w kwiaty, 
dołóżmy doniczkę z bylinami, drabinkę, by mógł pnąć się 
powojnik, bluszcz czy winorośl. To sprawi, że ten wysunięty 

na zewnątrz skrawek naszego mieszkania stanie się pięk-
niejszy, a przy tym i my poczujemy się lepiej.

Wzrokiem tu i ówdzie
W czerwcu w osiedlach zdecydowanie więcej widzieliśmy 

uporządkowanych, stale pielęgnowanych przydomowych 
ogródków. Co ciekawe, jeszcze parę lat temu balkonów, ozdo-
bionych roślinami było zdecydowanie więcej. Dzisiaj coraz 
częściej prędzej udaje nam się „trafić” na interesujące obejście 
domu, aniżeli właśnie kolorowy balkon. Dobrze na tle wszyst-
kich spółdzielczych osiedli w kwestii ukwieconych balkonów 
wypadają: „Bańgów”, „Tuwima”, częściowo „Chemik”. Są też 
pojedyncze „rodzynki” gdzie indziej. Jednakże, jak sądzimy, 
wzorem lat ubiegłym przybędzie ich, na pewno jeszcze w lipcu 
i sierpniu. A cieszyć oko będą co najmniej do października...

Tymczasem pokazujemy kilka balkonów, z różnych osie-
dli - „Chemik”, „Centrum”, „Tuwima” – Alfonsa Zgrzebnio-
ka 33, Niepodległości 59, Michałkowicka 23-23A, Woj-
ciecha Korfantego 9. Rafał Grzywocz

Grupa około 60 dzieci z różnych 
osiedli spółdzielczych i nie tyl-

ko, w wakacje swój wolny czas spę-
dza na kosztowaniu atrakcji przygo-
towanych przez Dom Kultury „Che-
mik”. Kosztowanie = zabawa, zaba-
wa, zabawa... 

Zapisano na listę w sumie 100 dzie-
ci. 60 z nich uczestniczy w rozpoczę-
tych właśnie półkoloniach. Reszta zna-
lazła się na liście rezerwowych – co 
świadczy o tym, jak dużym powodze-
niem cieszy się ta forma zajęć waka-
cyjnych dla najmłodszych.

Program, jaki przygotowano tym ra-
zem – jak zwykle – pełen jest rozma-
itości. Do żelaznych punktów półkolo-

nii, takich pewniaków należą: wyjścia 
na basen, wypady na osiedlowe place 
zabaw, boiska, do Parku Tradycji na 
seanse filmowe, wycieczki do Siamo-
szyc, Krakowa, Wisły – w zależności 
od pogody, spacery po Parku Śląskim 
– na pewno do Śląskiego Ogrodu Zoo-
logicznego, Planetarium. Wraca rów-
nież zabawa w Parku Etnograficznym.

Małych półkolonistów łatwo zauwa-
żyć – biała czapeczka z nadrukiem 
„Siemianowice Śląskie” to znak rozpo-
znawczy!

20% zniżki
Decyzją Zarządu SSM w Strefie 

Rozrywki „RENOMA”, co roku pod-
czas wakacji dzieci i młodzież ma-

ją zniżkę 20% za godzinę gry w krę-
gle – za okazaniem ważnej legityma-
cji szkolnej – od poniedziałku do piąt-
ku od 1100 do 1700 (Ostatnia godzina 
gry od 1600). Zniżka aktualna jest przez 
całe wakacje.

Będąc w „RENOMIE” możemy nie 
tylko pograć w kręgle, ale także w pił-
karzyki, bilard czy lotki. Jest też bar, 
gdzie można przysiąść i czegoś się 
napić albo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się w osiedlu 
„Chemik” przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzinach od 1100 
do 2300 oraz w piątek i sobotę od 1100 
do 100 rg

Pamiętaj o dodatku
Mającym problemy finansowe  

przypominamy o dodatku mieszka-
niowym. Przysługuje on: 1) osobom 
mieszkającym w lokalach, do których 
mają tytuł prawny; 2) osobom zajmują-
cym lokal mieszkalny bez tytułu praw-
nego, oczekującym na przysługujący 
im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek przysługuje osobom, których 
średni miesięczny DOCHÓD BRUTTO 
(z podatkiem) na jednego członka gospo-
darstwa domowego w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku 
o przyznanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury (od  

1. 03. 2015 r. – 880,45 zł) i wynosi: 
- 1.540,79 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym, - 1.100,56 zł w wielo-
osobowym, tj. 125% kwoty najniższej 
emerytury.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkanio-
wą wynoszącą:- 35 m2 dla 1 osoby,  
- 40 m2 dla 2 osób, - 45 m2 dla 3 osób, 
- 55 m2 dla 4 osób, - 65 m2 dla 5 osób, 
- 70 m2 dla 6 i więcej osób.

Kryteriów określających szczegóło-
we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Świadczenie przyznawane jest na wnio-
sek zainteresowanego przez Prezydenta 
Miasta w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

PAMIĘTAJMY, dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca lipca, to po je-
go pozytywnym rozpatrzeniu przyzna-
ny dodatek otrzymamy od 1 sierpnia.
Szczegółowe informacje o wszelkich

kryteriach przyznawania dodatku, 
zainteresowani uzyskają w:

Referacie Dodatków Mieszkanio-
wych UM w Siemianowicach Śl.,

ul. Michałkowicka 105.
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SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Boh. Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śląskie

OFERUJE SPRZEDAŻ DOMÓW JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PRZY Ul. GEN. JÓZEFA BEMA 

 W SIEMIANOWICACH ŚlĄSKICH
TEl. 32 609-14-96, 602 672 332

Półkolonie i „RENOMA”

Zielony Konkurs 2015

ul. Alfonsa Zgrzebnioka 33 

ul. Niepodległości 59

ul. Michałkowicka 23-23A 

ul. Wojciecha Korfantego 9
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17.00-22.00;wtorek, środa, czwartek 15.00-22.00;

piątek 13.00-22.00; sobota 12.00-22.00; niedziela 8.00-22.00

ul. Kozielska 89
44-121 Gliwice
infolinia: 730 888 181

s458-7/15


