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RODO a życie
Skrzydlaci współmieszkańcy

O odpadach...
Po turnieju...

Powitanie wakacji: na dzień dobry – dzieci i młodzież z siemianowickich przedszkoli, 
szkół i placówek kulturalnych – czytaj str. 17

Tirlitkum, tirlitkum



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

Zadań ubywa

Miejsce po likwidacji śmietnika za garażami 
 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 77 - 4 miejsca postojowe

os. „Młodych”. Postępy prac widoczne  
– Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 6

os. „Tuwima”. Dla zamieszkałych przy ul. Okrężnej 1 
i Okrężnej 8 budowany jest nowy śmietnik

Nowy śmietnik – ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8

Śmietnik za garażami ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
przed likwidacją

os. „Tuwima”. Przy W. Korfantego 9-10 zakończono 
remont kaskady po marcowej dewastacji

os. „Tuwima”. Nowe kosze na śmieci „pojawiły się” 
przy W. Korfantego, H. Wróbla, Okrężnej i Leśnej

Czytaj - str. 11
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 1700-2200; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2200;

piątek 1300-2200; sobota 1200-2200; niedziela 800-2200

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

- każdy ostatni wtorek miesiąca 
przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 1730 (sala konferencyjna 
przy ADM)

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

- każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

- każdy drugi poniedziałek miesiąca 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

Dyżury strażników miejskich
Dyżury 

 strażników rejonowych 
w Administracjach SSM:

Osiedle „Centrum”
- ul. Powstańców 54A – pierwszy 

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle im. Juliana Tuwima
- ul. W. Korfantego 9 – pierwszy  

poniedziałek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Michałkowice”
- ul. Harcerska 7 – ostatnia środa mie-

siąca 1200 - 1300

Osiedle „Bańgów”
- ul. Wł. Reymonta 20 – drugi czwar-

tek miesiąca 900 - 1000

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

czwartek miesiąca 1100 - 1200

Osiedle „Młodych”
- Aleja Młodych 15A – ostatnia środa 

miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Węzłowiec”
- W. Wróblewskiego 26-32 – ostatni 

piątek miesiąca 1000 - 1100

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 2018 r. Datę i skład 
osobowy dyżurujących opublikujemy w sierpniowym wydaniu gazety 

„Moja Spółdzielnia”

Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM - Wiesław JaźWiec

3MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2018



Rozwiązania zagadek logicznych: 
Co to jest?
Człowiek. Rano chodzi na czterech: mamy tu 
na myśli początek życia, czyli raczkowanie.
Wieczorem na trzech: jest to okres końcowy 
życia, czyli starość – z reguły chodzimy 
na dwóch nogach i z laską. W południe na 
dwóch: jest to wiek średni, czyli po prostu na 
dwóch nogach.

Trzydzieści sześć monet...
Najpierw do pierwszego worka wkładamy 11 
monet, do drugiego 12, a do trzeciego 13.
Następnie do drugiego worka z 12 monetami 
wkładamy trzeci worek z 13 monetami. W ten 
sposób mamy w drugim worku również 
nieparzysta liczbę monet: 13 + 12 = 25.
Sto koni
W jednej stajni mieści się jeden koń. Koń 

symbolizuje literę, a stajnia to pole do jej 
wpisania. Rozwiązanie: STO KONI
Barman morderca
Facet miał czkawkę, barman go przestraszył, 
a facet podziękował barmanowi za uwolnienie 
go od czkawki.
Skomplikowane 
słowo
Tym słowem jest słowo: „błędnie”.

W jego trakcie Rada oceniła prze-
bieg podzielonego na 3 części Walne-
go Zgromadzenia Członków SSM od-
bytego w ostatniej dekadzie maja. Pod-
kreślano bardzo dobre przygotowa-
nie obrad i sprawne ich przeprowadza-
nie. Mankamentem, na który zwrócono 
uwagę była frekwencja – ale tak jest od 
lat. W toku obrad Walne Zgromadzenie 
rozpatrzyło i podjęło 9 uchwał – publi-
kujemy je poniżej.

Rada przyjęła Harmonogram robót 
remontowo-konserwacyjnych, instala-
cji wewnętrznej, c.o. i c.w.u. w ramach 
przygotowania do sezonu grzewcze-
go 2018/2019. Harmonogram obej-
muje kilkadziesiąt pozycji do wykona-
nia a termin ich realizacji wyznaczo-
no na 31 sierpnia br. RN zapoznała 
się też z przygotowaniami do akcji „La-

to w mieście 2018”. W informacji uję-
to najważniejsze zagadnienia związa-
ne z rozpoczynającą się w lipcu akcją. 
Czytamy tam: W lipcu i sierpniu 2018 
roku zajęcia półkolonijne w DK „Che-
mik” odbywać się będą od 900 do 1500.

Głównym zadaniem będzie zago-
spodarowanie dzieciom i młodzieży 
pozostającym w mieście czasu wol-
nego w okresie wakacji. W poprzed-
nich latach w półkoloniach uczestni-

czyło średnio 45 osób. Z tego powo-
du opiekę nad dziećmi będzie sprawo-
wało 3 wychowawców i 3 pracowników 
obsługi – przepisy przewidują opiekę 1 
wychowawcy na 15 lub 20 dzieci. Wy-
chowawcy posiadają świadectwo po-
zwalające pełnić tę funkcję, są ubez-
pieczeni od odpowiedzialności cywil-
nej i zatrudnieni na podstawie umo-
wy zlecenia. Na podstawie wypełnia-
nych przez rodziców deklaracji będzie-
my zorientowani o miejscu zamiesz-
kania dzieci, ich wieku, numeru te-
lefonu rodziców oraz do jakiej szko-
ły uczęszczają. Deklaracja i podpis ro-
dzica będzie też dokumentem wyraża-
jącym zgodę na pobyt dziecka w pla-
cówce. W innym oświadczeniu rodzi-
ce wyrażą też zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych i fotograficznych 

za okres uczestnictwa w półkoloniach. 
W czasie tygodniowych turnusów or-
ganizowane będą gry i zabawy spor-
towo-rekreacyjne i świetlicowe, (przy 
współpracy z LOK i TKKF). Będzie-
my organizatorem zabawy dla dzieci 
w trakcie festynu osiedlowego, zorga-
nizujemy 8 wycieczek autokarowych, 
w razie niepogody korzystać będziemy 
z basenu krytego Zespołu Szkół Spor-
towych, w słoneczne dni z kąpieliska 

„Pszczelnik”. W poniedziałki organizo-
wane będą wycieczki do Skansenu na 
imprezy w ramach cyklu „Lato w skan-
senie”, odbędą się wycieczki do Par-
ku Śląskiego, ZOO, Planetarium na 
Stadion Śląski. W dniu ekologicznym 
zorganizowane zostaną odwiedzimy 
miejsc z ochroną środowiska związa-
ne. Wspólnie ze Strażą Pożarna, Poli-
cją i Sanepidem zorganizowane zosta-
ną dni „bezpiecznych wakacji”.

Wszystkie poczynania będą szcze-
gółowo odnotowane w dzienniku zajęć.

Jak każdego roku wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Nasz Dom złożyliśmy wnio-
sek do Urzędu Miasta o dofinansowa-
nie letniego wypoczynku dzieci i mło-
dzieży. Na organizację akcji „Lato 2018” 
wystąpiliśmy o dotację w kwocie 12 ty-
sięcy złotych. Pieniądze te pozwolą po-
kryć koszty zatrudnienia 3 wychowaw-
ców oraz opłacić 2 wycieczki w Beskidy.

W informacjach publikowanych 
w prasie, internecie i w inny dostępny 

sposób informować będziemy, że ak-
cja „Lato 2018” w części finansowa-
na jest przez Urząd Miasta w Siemia-
nowicach Śląskich. Nadmieniamy, że 
oprócz zajęć półkolonijnych w godzi-
nach popołudniowych to jest od 1500 

do 1800 prowadzone będą zajęcia dla 
młodzieży szkół ponadpodstawowych. 
W tym czasie młodzieży udostępnio-
ne będą stoły do tenisa stołowego, pił-
karzyki i inne gry świetlicowe. (...) pes

Ocena, lato, harmonogram
Jak informowaliśmy 4 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Teraz o posiedzeniu nieco więcej.

Uchwały WZ 2018:
UCHWAŁA nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia Zarządu Spółdzielni za rok 2017 oraz 
kierunków działania Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2018.

Za przyjęciem uchwały nr 1 odda-
no 124 głosy przy braku głosów prze-
ciwnych.

UCHWAŁA nr 2
w sprawie przyjęcia sprawozda-

nia Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 r.

Za przyjęciem uchwały nr 2 oddano 
129 głosów przy braku głosów prze-
ciwnych.

UCHWAŁA nr 3
w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Spółdziel-
ni za rok obrotowy 2017.

Za przyjęciem uchwały nr 3 oddano 127 
głosów przy braku głosów przeciwnych.

UCHWAŁA nr 4
w sprawie podziału nadwyżki bilan-

sowej za 2017 r.
Za przyjęciem uchwały nr 4 odda-

no 134 głosy przy braku głosów prze-
ciwnych.

UCHWAŁA nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium 

Prezesowi Zarządu SSM – Panu Zbi-
gniewowi Lekstonowi za działalność 
w 2017 roku.

Za przyjęciem uchwały nr 5 oddano 
134 głosy przy 1 głosie przeciwnym.

UCHWAŁA nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium z-

-cy Prezesa Zarządu ds. Technicznych 
Panu Marianowi Odczykowi za działal-
ność w 2017 roku.

Za przyjęciem uchwały nr 6 oddano 136 
głosów przy braku głosów przeciwnych.

UCHWAŁA nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium z-cy 

Prezesa Zarządu ds. Członkowsko-Miesz-
kaniowych i Ekonomicznych Pani Jolancie 
Sobek za działalność w 2017 roku.

Za przyjęciem uchwały nr 7 oddano 136 
głosów przy braku głosów przeciwnych.

UCHWAŁA nr 8
w sprawie zmian w Statucie Siemia-

nowickiej SSM.
Za przyjęciem uchwały nr 8 oddano 

135 głosów przy 1 głosie przeciwnym.
UCHWAŁA nr 9

w sprawie oznaczenia najwyższej 
sumy zobowiązań długoterminowych 
jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.

Za przyjęciem uchwały nr 9 oddano 137 
głosów przy braku głosów przeciwnych.
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ciąg dalszy na str. 6

Część z nas, zwłaszcza osób czynnych zawodowo, zdążyło się już zetknąć z następstwami wprowadzenia  
 przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Dla części to pojęcie nowe. Co wprowadza lub 

zmienia w kwestii przetwarzania danych osobowych wdrożony pod koniec maja akt prawny? Jak wygląda to od 
strony zarządcy nieruchomości/administratora danych, czyli Zarządu SSM, a jak z perspektywy mieszkańca?

RODO a życie
Rozmawiamy z Grażyną Konieczny, zajmującą się zagadnieniem RODO

w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rafał Grzywocz: Czy w siedzibie spółdzielni mamy wielki 
sejf, w którym zamknięto wszystkie dokumenty, zawierająCe 
jakiekolwiek dane osobowe mieszkańCów, a praCowniCy ssm 
mają zakaz wypowiadania głośno imion i nazwisk lokatorów?

Grażyna Konieczny: Nie... A dlaczego Pan tak myśli?
- z jednej strony oChrona danyCh osobowyCh to poważ-

ny temat, z drugiej zaś ostatnio nagminnie spotykam się z opi-
niami, jak i prześmiewCzymi ilustraCjami tu i ówdzie, że jeszCze 
troChę, a będziemy się numerować i niezdrowo Chować za „no-
wymi przepisami” – numerami 
właśnie, iniCjałami, zasłaniać 
się tajemniCą w najprostszyCh 
sprawaCh…

- Rzeczywiście, spotyka-
my się w tej chwili ze swoistą 
RODO-manią, aczkolwiek 
trzeba sobie zdać sprawę 
z tego, jak wiele naszych da-
nych osobowych – i to często 
danych szczególnej katego-
rii, które sami udostępniliśmy 
– jest przetwarzanych przez 
różne podmioty.

- rozporządzenia o oChronie 
danyCh osobowyCh (rodo) 
od 25 maja br. reguluje tę kwe-
stię w Całej unii europejskiej. 
Co oznaCza ono dla mieszkań-
Ca ssm?

- Celem rozporządzenia 
jest zharmonizowanie ochro-
ny podstawowych praw i wol-
ności osób fizycznych – tutaj 
mieszkańców zasobów spół-
dzielczych – i ujednolicenie 
tego systemu we wszystkich 
państwach członkowskich. 
Skierowane jest do wszyst-
kich podmiotów gromadzą-
cych lub wykorzystujących 
dane osobowe osób fizycz-
nych, czyli m.in. firm, urzędów, szkół, placówek medycz-
nych…

… i spółdzielni mieszkaniowyCh...
- Dokładnie. Dane osobowe to wszelkie informacje, któ-

re mogą nas zidentyfikować: adres zamieszkania, numer 
telefonu, czy adres e-mail. RODO zmienia podejście do 
ochrony tych danych osobowych w sposób zasadniczy, za 
pomocą nowych mechanizmów i instytucji, niejako wpisu-
jąc tę ochronę w funkcjonowanie podmiotów przetwarzają-
cych dane. Najprościej mówiąc – dane naszych mieszkań-
ców muszą być mocniej chronione i jednocześnie bardziej 
dla nich dostępne niż było to dotychczas. Spółdzielnia mu-
si temu sprostać. 

- w jaki więC sposób przygotowano się do realizaCji nowego 
prawa i obowiązków z niego wynikająCyCh?

- Pojęcie „ochrona danych osobowych” nie jest niczym 
nowym w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. To 
musiał być jeden z priorytetów w bieżącej działalności, tak 
jak w innych dużych instytucjach, gdzie w wewnętrznym 
użytku – np. obejmującym rozliczenia czynszu, mediów – 
są dane osobowe mieszkańców. Dzięki temu, że przez la-
ta tematu ochrony danych nie zaniedbano, dzisiaj dosto-

sowanie działań Spółdziel-
ni do nowych przepisów – 
Rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie da-
nych) oraz nowej Ustawy 
o Ochronie danych osobo-
wych – jest nieco łatwiejsze 
niż w innych podmiotach. Na 
pewno jednak przybyło, po-
tocznie zwanej „papierkowej 
pracy”. I problemów z wdra-
żaniem nowej polityki.

- Co konkretnie dotych-
czas zrobiono?

- Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa już 
w 2007 roku przeprowadziła 
po raz pierwszy audyt w za-
kresie ochrony danych oso-
bowych, wprowadzając sze-
reg procedur i uregulowań 
mających na celu bezpiecz-
ne przetwarzanie danych 

osobowych. Przez wszystkie te lata, na bieżąco, zgod-
nie ze zmieniającymi się uregulowaniami prawnymi, by-
ły przeprowadzane audyty, prowadzono niezbędną do-
kumentację – Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych 
Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Infor-
matycznym. Szkolono pracowników zarówno we własnym 
zakresie, jak i przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. 
Pracownicy posiadali upoważnienia do przetwarzania da-
nych osobowych, a z firmami spisywane były umowy po-
wierzenia.

- dobrze, to w takim razie, na Czym polegają – w myśl  
rodo – ostatnio wprowadzone zmiany?

Nasze dane stają się coraz bardziej wrażliwe
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- Pracownicy Spółdzielni dzisiaj przetwarzają dane oso-
bowe, posiadając nowe upoważnienia do ich przetwarzania 
wydane przez administratora danych 
i przestrzegając opracowanych proce-
dur – wewnętrznych polityk. Z firmami 
zewnętrznymi Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma 
spisane nowe umowy powierzenia, w których są zapisy na te-
mat warunków technicznych i organizacyjnych, jakie muszą 
spełniać podmioty przetwarzające, aby były spełnione wymo-
gi RODO – prowadzony jest rejestr podmiotów przetwarza-
jących. Spółdzielnia wybiera takie podmioty przetwarzające, 
które dają gwarancje bezpieczeństwa. Dopełniono obowiąz-
ku informacyjnego – już od dwóch lat w stopce zawiadomienia 
o wysokości opłaty czynszowej była informacja, kto jest admi-
nistratorem danych – a na początku maja w tychże stopkach 
również zawarto taką, zgodną z RODO, klauzulę informacyj-
ną administratora danych. Równocześnie na stronie interneto-
wej Spółdzielni zostały zamieszczone zasady ochrony danych 
osobowych. SSM korzysta z oprogramowania, spełniającego 
wymogi RODO.

- Czyli rozumiem, że spółdzielnia musi jasno określać, komu 
takie dane udostępnia i dodatkowo zabezpieCzać ten, nazwijmy 
to „przepływ” informaCji dodatkową dokumentaCją?

- Owszem. Bardzo restrykcyjnie podchodzimy do tematu 
udostępniania danych. Bez 
podstawy prawnej nie ma 
mowy o udostępnianiu.

Dane osobowe przekazuje-
my tylko następującym kate-
goriom odbiorców:

- podmiotom świadczącym 
administratorowi usługi nie-
zbędne do realizacji wska-
zanych celów (patrz ramka - 
dop.), w tym partnerom IT,

- podmiotom realizującym 
wsparcie techniczne lub or-
ganizacyjne,

- podmiotom uprawnionym 
na podstawie przepisów pra-
wa, firmom i kontrahentom 
współpracującym w zakresie 
bieżącej działalności – np. 
w celu realizacji zadań z Pla-
nu Remontów czy związane 
z planem działalności gospo-
darczej, z którymi Spółdziel-
nia zawiera umowy.

Są to firmy sprawdzone i tylko z takimi zawieramy umo-
wy powierzenia.

- omówiliśmy sobie rodo z perspektywy (praCowników) 
spółdzielni jako administratora danyCh. powiedzmy sobie, jakie 
korzyśCi mają dać mieszkańCom wprowadzone zmiany?

- Zgodnie z tym rozporządzeniem, każda osoba posiada-
jąca prawo do lokalu lub będąca członkiem spółdzielni ma 
prawo do:

- dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia 
danych – „prawo do bycia zapomnianym”, czyli anonimi-
zacji,

- ograniczenia przetwarzania da-
nych – pseudonimizacji,

- przenoszenia danych w ustruktury-
zowanym powszechnie używanym formacie.

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe tylko w uzasad-
nionym celu, mając do tego podstawę prawną i stosując 
zasady:

- adekwatności,
- prawidłowości,
- integralności,
- poufności
oraz rozliczalności.

Zgodnie z RODO prowadzony jest Rejestr czynności 
przetwarzania danych osobowych. Funkcjonuje procedu-
ra BCP. Mieszkaniec uzyskał więc szereg praw określo-
nych przepisami. Wspomniane już „prawo do bycia zapo-
mnianym” – skierowane do osób, które życzą sobie, by ich 
dane osobowe zostały usunięte, jeżeli nie będą zachodzi-
ły inne przeciwwskazania prawne. Uprawnienia do żąda-
nia przeniesienia danych oraz wzmocnione prawo dostę-
pu i wglądu w swoje dane, ich modyfikacji i poprawienia. 
Osoby, których dane dotyczą, mają też prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec niewłaści-
wego przetwarzania ich da-
nych.

- Czyli reasumująC, mamy pra-
wo do zarządzania naszymi da-
nymi osobowymi w ramaCh spół-
dzielni, ale w graniCaCh prawa. 
niejako do wglądu w przeCho-
wywane a dotyCząCe nas infor-
maCje. Czy w związku z nowymi 
„oChronnymi przepisami” kon-
takt na linii, przykładowo osie-
dlowa administraCja – mieszka-
nieC, dział Czynszów – loka-
tor, nie będzie w jakiś sposób 
utrudniony?

- Poprzez RODO osoba fi-
zyczna zyskała większą niż 
dotychczas dostępność do 
swoich danych osobowych, 
do informacji, kto i w jakim 
celu je przetwarza, jak dłu-
go oraz komu i jakie dane są 

przekazywane. Z drugiej zaś strony – obowiązkiem pracow-
ników Spółdzielni stało się dołożenie jeszcze większej niż 
dotychczas staranności w zabezpieczeniu danych naszych 
mieszkańców. Będzie to miało przełożenie między innymi 
w kontakcie telefonicznym lub e-mailowym – nie wszystkie 
sprawy uda nam się skonsultować przez telefon, bądź „krót-
kim” mailem bez precyzujących, identyfikujących informacji 
o mieszkańcu, lokalu mieszkalnym, jak bywało to do dzisiaj.

- dziękuję za rozmowę.

ciąg dalszy ze str. 5

sprzeciwu wobec niewłaści-
wego przetwarzania ich da-
nych.

wo

nymi

dzielni
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maCje
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dlowa

nieC

tor

utrudniony

zyczna zyskała większą niż 
dotychczas dostępność do 
swoich danych osobowych, 
do informacji, kto i w jakim 
celu je przetwarza, jak dłu-
go oraz komu i jakie dane są 

Dane osobowe przetwarzane są przez 
Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową 

wyłącznie w celu:
– realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i upraw-

nień wynikających wprost z przepisów prawa, takich 
jak: ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spół-
dzielcze (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1560,1596), 
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 845), 
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa – Prawo 
spółdzielcze – tekst jednolity Dz. U. 2017.1596 z dnia 
25. 08. 2017 r.,

– wewnętrznych celów administracyjnych będących re-
alizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu,

– dowodowym bądź archiwalnym celem zabezpiecze-
nia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykaza-
nia faktów,

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami będącymi realizacją naszego 
prawnie uzasadnionego interesu.

RODO a życie

Nie bądź obojętny 
- za likwidowanie dewastacji TY  też  p łac i sz ! ! !
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zapoznaj się z terminem  zaChowaj harmonogram  zapoznaj się z terminem

O d c z y t y  p o d z i e l n i k ó w  k o s z t ó w
Z dużym wyprzedzeniem często sięgającym paru miesięcy 

z myślą o tych, co planują jakieś wyjazdy, przedstawiamy 
harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania.

zawiadamiamy, że odCzyty wykonywane będą tylko w godzinaCh 
popołudniowyCh, poCzątek ok. 1600, a w soboty od 1000.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulaminem 
rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano tylko: 

JeDeN TeRMiN ODCZyTU PODSTAWOWy  
ORAZ JeDeN DODATKOWy.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne terminy 
dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wyznaczo-
nych datach. Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczał-
towego z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględnia-
ne.  Biuro Rozliczeń eC i innych Mediów SSM

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

17. 09.

Grunwaldzka 5a, b, c, d,
Władysława Reymonta 2, 4, 6, 8, 38, 40, 42, 44, 46,

Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3,
Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9

18. 09.

Grunwaldzka 5e, f; 6c,
Karola Szymanowskiego 14,

Władysława Reymonta 10, 12, 48, 50, 52, 54, 56,
Marii Skłodowskiej-Curie 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 25

19. 09.

Grunwaldzka 6a, b, 4b,
Władysława Reymonta 26, 28,

Skłodowskiej 9, 13, 15, 27, 31, 33, 35, 37,
Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12

20. 09.

Grunwaldzka 4a, c, d,
Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20, 22, 24, 

30, 32, 34, 36,
Marii Skłodowskiej-Curie 39, 43, 45, 47, 49

21. 09.

Władysława Jagiełły 2a, b, c, d,
Walerego Wróblewskiego 26a, b, c; 28a, b, 

30a, b; 32,
Marii Skłodowskiej-Curie 51, 53, 57, 59

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

14. 09. Niepodległości 57a, b, c, d; 59a,

17. 09.
Niepodległości 59b, c, d,

Walerego Wróblewskiego 55

18. 09.
Niepodległości 61a, b, c,

Walerego Wróblewskiego 55a

19. 09.
Niepodległości 61d, e, f,

Walerego Wróblewskiego 57

20. 09.
Niepodległości 63a, b, c,

Walerego Wróblewskiego 59

21. 09.
Niepodległości 61g, h,

Leśna 7

Stosunkowo spokojnie, i oby tak 
dalej, upłynął miniony miesiąc. 

To cieszy.
Tak trzymać, gdyż im mniej celowych 

zniszczeń, tym mniej wydanych pienię-
dzy na naprawy rzeczy, które mogłyby 
służyć i służyć, gdyby jakiś osiłek się 
do nich nie dobrał lub nie umyślił sobie 
ozdobienia ścian bazgrołami.

Prezentując kolejny wykaz zdewa-
stowanych rzeczy odbierajmy go nie 
jako zestawienie zniszczonych przed-
miotów, lecz jako listę zbędnych wy-
datków, jako listę zapłaconych rachun-

ków za naprawy, których kwota się su-
muje, sumuje, sumuje i rośnie, rośnie, 
rośnie. Przecież nawet, jeżeli koszt 
wynosi przysłowiowe parę groszy, to 
te parę złotych przemnożone przez 
ilość niepotrzebnie niszczonych przed-
miotów przekłada się na znaczące już 
kwoty, które nie jeden chciałby mieć. 
Te zbędne wydatki to po prostu wyrzu-
canie pieniędzy w błoto. 

A w osiedlach zanotowano:
„Młodych”

- Niepodległości 28 – bohomazy na 
elewacji,

- Dolna, garaże – bazgroły na ścia-
nach.

im. Juliana Tuwima
- Wojciecha Korfantego 1C – wyrwa-

no klamkę w drugich drzwiach wej-
ściowych,

- W. Korfantego 9B – zdemolowa-
no klamkę w drugich drzwiach wej-
ściowych.

„Centrum”
- plac zabaw, ul. Powstańców – wy-

rwano kilka sztachet ogrodzenia. pes

Dbaj o swoje
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W lipcu mija 5 lat od wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która 
w zasadzie przeorganizowała całą gospodarkę odpadami komunalnymi w mieście.

Co udało się w tym czasie zrobić, a czego jeszcze nie? Dlaczego segregacja odpadów wciąż nie stała się 
nawykiem większości siemianowiczan?

Czy jest możliwe powiększenie otworów w pojemnikach na surowce wtórne? Czy jeden PSZOK wystarcza? Na 
ile oddzielanie odpadów kuchennych od innych śmieci w myśl nowego rozporządzenia będzie dla Gminy i jej 

mieszkańców znaczącym wyzwaniem?

O odpadach w kilku aspektach
Rozmawiamy z Damianem Kołakowskim – Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM  

w Siemianowicach Śląskich

- Rafał Grzywocz: panie naCzelniku, 
Czy 5 lat wystarCzyło, by tak zreorga-
nizować gospodarkę odpadową w mieśCie, 
jak sobie tego żyCzył ustawodawCa?

- Damian Kołakowski: Ostatnie 5 
lat było mimo wszystko sporym wy-
zwaniem – zwłaszcza początki sys-
temu, kiedy wszystko było nowo-
ścią i jedną wielką niewiadomą. Na 
tą chwilę oczywiście nie jest idealnie, 
system musi się rozwijać, chociaż-
by po to, aby osiągnąć wymagane po-
ziomy selektywnej zbiórki odpadów, 
ale zdobyte przez te lata doświadcze-
nia pozwalają optymistycznie patrzeć 
w przyszłość.

Nasze miasto było bardzo dobrze 
przygotowane do nadchodzących 
wówczas zmian związanych z gospo-
darowaniem odpadami komunalnymi. 
Fakt, że selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych funkcjonowała w zabu-
dowie wielorodzinnej już od 2003 ro-
ku niewątpliwie przyczynił się do te-
go, że wprowadzone zmiany były je-
dynie formą rozwoju, a nie nowości. 
System wymagał jednak systematycz-
nej rozbudowy – selektywną zbiórkę 
odpadów komunalnych wprowadzo-
no w zabudowie jednorodzinnej oraz 
utworzono nowe lokalizacje zestawów 
tak zwanych „dzwonów” dla miesz-
kańców zabudowy wielorodzinnej, tak, 
aby każdy mieszkaniec Siemianowic 
Śl. miał możliwość segregowania od-
padów.

- pamiętam, że takie pojemniki były 
w osiedlaCh spółdzielCzyCh już dużo 
wCześniej przed zmianami z 2013 roku.

- Od początku system gospodaro-
wania odpadami komunalnymi w na-
szym mieście zakładał właśnie taki 
podział frakcji odpadów komunalnych, 
jakiego dziś wymaga od nas ustawo-
dawca.

Nie poszliśmy wtedy „na skróty” 
wprowadzając podział odpadów np. na 
„mokre” i „suche”. Brak tego typu zmian 
w sposobie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych sprawił, że panują-
ce w mieście zasady mogły bardziej 

„wejść w krew” mieszkańcom i popra-
wić jakość działającego systemu.

- to gmina jest dziś w CałośCi odpowie-
dzialna za odpady. wydaje się, że jeśli 
Chodzi o infrastrukturę, Czyli wyznaCze-
nie stanowisk, zaopatrzenie w pojemni-

ki na odpady wtórne – zrobiono napraw-
dę wiele i jest przyzwoiCie. kuleje jed-
nak – biorąC pod uwagę opinie Czytel-
ników – systematyCzny odbiór odpadów 
z miejsC iCh składowania, zwłaszCza pa-
pieru i tworzyw sztuCznyCh… pojemniki 
dość Cęsto są przepełnione

- W ostatnim okresie zaobserwowa-
no zjawisko zwiększonej ilości odpa-
dów zbieranych w sposób selektyw-
ny w zespołach ogólnodostępnych 
„dzwonów”, co w świetle wymaganych 
poziomów recyklingu oraz ponowne-
go użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła (w 2018 r. – wyma-
gany poziom to min. 30%) jest pozy-
tywne i dobrze wróży na przyszłość. 
Zjawisko zwiększonej ilości nagroma-
dzonych odpadów najczęściej wystę-
puje w okresach świąt państwowych, 
religijnych itp. 

- myślę, że nie tylko świąt. jak wów-
Czas urząd miasta podChodzi do pro-
blemu?

- Aby utrzymać prawidłowy rytm wy-
wozowy oraz zapobiegać powstawa-

niu tzw. „zasypów” wokół pojemników 
– na polecenie Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, firma obsługująca mia-
sto kieruje do odbioru odpadów zbie-
ranych w sposób selektywny większą 
ilość sprzętu oraz pracowników. Do-
datkowo, w ramach funkcjonujące-
go systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi, analizowana jest na bie-
żąco możliwość dostawiania dodatko-
wych kontenerów na papier i tekturę 
czy tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale w wymaga-
jących tego lokalizacjach. 

- zatrzymajmy się na Chwilę jeszCze 
na segregaCji odpadów w mieśCie. odno-
szę wrażenie, na podstawie własnyCh ob-
serwaCji i Co dodatkowo teraz potwier-
dził wynik niedawno opublikowanej ana-
lizy, że zamiast iść do przodu, jest sta-
gnaCja… 

- Świadomość mieszkańców doty-
cząca poprawnej segregacji odpadów 
jest coraz większa, jednak ciągle da-
leko nam do ideału. Warto mieć na 
względzie, że analiza systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi nie od-
daje w pełni wyników poprawności se-
gregacji przez mieszkańców. Dane 
zawarte w analizie dotyczą strumie-
nia odpadów wysegregowanych na li-
nii technologicznej, a nie tej faktycz-
nie zebranej u „źródła”. Jakość frak-
cji zbieranych przez mieszkańców, 
jak i ich ilość wzrosły w ostatnim roku 
o kilkanaście procent, co jest bardzo 
zadowalającym wynikiem.

- rok 2016 – poziom reCyklingu i przy-
gotowania do ponownego użyCia odpa-
dów: papier, metal, tworzywa sztuCz-
ne, szkło: 24,56%. rok 2017: 23,08%. 
wiem, że wydawać by się mogło, że to 
tylko małe proCenty, ale trzeba mieć na 
względzie, iż na 2018 rok mamy do uzy-
skania, jako gmina i jej mieszkańCy wy-
magany poziom 30%. Czy to jest realne? 
jak ośCienne miasta radzą sobie z tym 
problemem?

- Przy dużym zaangażowaniu 
mieszkańców osiągnięcie tego po-
ziomu jest realne. Moim zdaniem du-

Damian Kołakowski
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żo większym wyzwaniem będzie rok 
2019, w którym wzrost przewidziany 
jest do 40%.

Warto pamiętać, że jeżeli nie bę-
dziemy prowadzić selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych należycie 
i przekroczymy dopuszczalny poziom 
składowania odpadów zmieszanych 
– pozostałych po segregacji na skła-
dowisku – nałożona zostanie na Gmi-
nę kara finansowa, a instalacja zago-
spodarowująca odpady może znacz-
nie zwiększyć opłatę za ich gospoda-
rowanie.

Wszystko to może skutkować wzro-

stem opłaty od mieszkańca za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

- widzi pan jeszCze jakieś inne możliwo-
śCi zwiększenia skuteCznośCi segregaCji?

- Aby móc bardziej skrupulatnie do-
konać analizy systemu gospodarki ko-
munalnej, Urząd Miasta zlecił wykona-
nie morfologii odpadów komunalnych 
zmieszanych. To badanie ma na ce-
lu ujawnienie, ile surowców wtórnych 
znajduje się w całym strumieniu odpa-
dów produkowanych przez uczestni-
ków systemu. Dotychczas, do oblicze-
nia poziomów, przyjmowano założe-
nia przeznaczone dla miast powyżej 
50 tys. mieszkańców z KPGO (Kra-
jowy Program Gospodarki Komunal-
nej - dop.), który zakłada duże uprosz-
czenia. Wykonanie morfologii pozwo-
li na obliczenie osiągniętego poziomu 
w sposób dużo bardziej precyzyjny.

- dlaCzego segregaCja odpadów dla 
wielu mieszkańCów siemianowiC śląskiCh 
to wCiąż temat obCy? gdzie leży pro-
blem? Czy urząd miasta planuje jakieś 
kolejne akCje propagująCe? Czy skoro 
unia europejska wymaga, to Czy unia 
europejska udostępnia jakieś środki fi-
nansowe, by gminom pomóC w tym, jak się 
okazuje wCale niełatwym temaCie?

- Prawdę mówiąc od samego począt-
ku działania systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi prowadzo-
na jest systematyczna kampania infor-
macyjno-edukacyjna. Na przestrzeni 
lat miała ona różne oblicze: od propa-
gowania informacji dotyczącej „startu” 
systemu po organizację eko-eventów 
w placówkach oświatowych po organi-
zację wydarzeń „otwartych”. Tego typu 
działania odbywają się systematycz-
nie. Będziemy je kontynuować.

W prowadzonej kampanii informa-
cyjnej nie są wykorzystywane środki 
finansowe z Unii Europejskiej – usta-

wa pozwala na finansowanie tego ty-
pu działań z pieniędzy systemowych – 
natomiast staramy się o zwrot ponie-
sionych kosztów budowy Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Póki, co, trwa weryfikacja wnio-
sku o dofinansowanie skierowanego 
do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Proszę trzymać kciuki.

- są elementy, które zdaniem mieszkań-
Ców można by poprawić. irytują Chyba 
najbardziej, obok nieopróżnionego po-
jemnika i wielkogabarytowego bałaga-
nu, zbyt małe otwory wlotowe. dener-
wuje i znieChęCa konieCzność pojedynCze-
go wrzuCania. dlaCzego nie zdeCydowa-
no się od razu na pojemniki o większyCh 
otworaCh, by można było do niCh wrzu-
Cać np. worki ze zgromadzonymi surow-
Cami wtórnymi? Czy urząd miasta roz-
waża dziś teChniCzne możliwośCi powięk-
szania tyChże wlotów?

- Pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych tzw. „dzwony” 
– domyślam się, że o nich Pan mówi, 
są publicznie dostępne – muszą speł-
niać wynikające z tego faktu normy 
bezpieczeństwa.

Otwory znajdujące się w pojem-
nikach, służące do wyrzucania po-

szczególnych frakcji, muszą spełniać 
te normy. Chodzi tu o bezpieczeństwo 
użytkowników, w tym również dzieci. 
Wyobraźnia ludzka bywa nieobliczal-
na – słyszałem już o nocowaniu osób 
bezdomnych w pojemnikach z papie-
rem w pobliskich miastach. Wolałbym 
uniknąć tego typu zdarzeń. Zdaję so-
bie sprawę, że wyrzucanie pojedyn-
czych odpadów może być irytujące, 
jednak są pewne standardy, którym 
każdy z nas musi, powinien się pod-
porządkować.

- zostawmy segregaCję surowCów 
wtórnyCh, przejdźmy do materiałów wiel-
kogabarytowyCh i innyCh. punkt selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnyCh 
(pszok) w miChałkowiCaCh funkCjonu-
je okrągły rok. jego uruChomienie było 
ważne dla miejskiej gospodarki odpada-
mi, był to znaCząCy krok w przód. można 
jednak odnieść wrażenie, że wCiąż nie do 
końCa jest przez mieszkańCów wykorzy-
stywany. być może brakuje o nim jasnej, 
regularnej informaCji? albo problem 
leży gdzie indziej – jest do niego zbyt da-
leko dla mieszkańCów bytkowa, bańgo-
wa, „tuwima”, Czy Centrum?

- Jego powstanie to była jedyna 
słuszna droga. Nie wiem skąd wraże-
nie, że PSZOK nie jest wykorzystywa-
ny? Moje odczucia są zupełnie inne. 
Wielu mieszkańców chętnie korzysta 
z możliwości, jakie on oferuje, zwłasz-
cza teraz, kiedy jesteśmy w szczy-
cie sezonu remontów, koszenia tra-
wy i przeprowadzek. Mieszkańcy wo-
lą przywieźć swoje „odpady” bezpo-
średnio do punktu, zamiast czekać na 
termin odbioru odpadów ulegających 
biodegradacji czy zbiórki wielkich ga-
barytów.

Wybór lokalizacji PSZOK-u był po-
dyktowany podażą terenu, na którym 
można było zrealizować tego typu in-
westycję. W tamtym czasie Gmina nie 
dysponowała innymi terenami, które 
mogła przeznaczyć na realizację te-
go typu zadania. Ponadto, lokalizacja 
jest umiejscowiona „w środku” miasta, 
przez co jest dostępna dla mieszkań-
ców każdej dzielnicy w podobnej od-
ległości.

Rozumiem fakt, że nie każdy miesz-
kaniec dysponuje własnym transpor-
tem, jednak w tym przypadku nie ma 
idealnej lokalizacji.

Warto pamiętać, że w dalszym cią-
gu dla mieszkańców bez samocho-
du lub tych posiadających mniejsze 
ilości odpadów są organizowane mo-
bilne punkty, które regularnie „odwie-

Odpady kuchenne wkrótce też będziemy wydzielać

ciąg dalszy na str. 10
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dzają” każdą z dzielnic naszego mia-
sta i za ich pośrednictwem też odby-
wa się zbiórka odpadów.

- „na językaCh” za Chwilę będzie kolej-
ny temat: obowiązkowe wydzielanie od in-

nyCh śmieCi dodatkowej frakCji – tj. od-
padów kuChennyCh. jak urząd miasta 
zamierza podejść do problemu?

- Prawdę mówiąc, mieszkańcy w za-
budowie jednorodzinnej od począt-
ku działania systemu mają taką moż-
liwość. Odpady ulegające biodegra-
dacji na tych nieruchomościach są 
zbierane do worków koloru brązo-
wego i odbierane według harmono-
gramu odbioru. Nie ukrywam, że du-

żo bardziej problematyczna jest zabu-
dowa wielorodzinna, czyli m.in. spół-
dzielcza, gdzie mieszkańcy pozostają 
– mimo często nowych, ładnych, za-

budowanych zamkniętych wiat śmiet-
nikowych – dużo bardziej anonimowi. 

Mam jednak nadzieję, że mieszkańcy 
nauczą się wydzielania tej frakcji rów-
nie szybko jak pozostałych.

Aktualnie nasza Gmina stara się 
o dofinansowanie na zakup pojemni-
ków przeznaczonych na tę frakcję od-
padów komunalnych. Pojemniki będą 
koloru brązowego i stanowić mają uzu-
pełnienie dotychczas ustawionych ze-
stawów tzw. „dzwonów” o kolejną frak-
cję. Póki co, podobnie jak w przypadku 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, trwa weryfikacja wnio-
sku o dofinansowanie skierowanego do 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska. Jeżeli gminie uda się uzyskać 
wnioskowaną kwotę dofinansowania, 
to prawdopodobnie już w przyszłym ro-
ku, przy okazji rozstrzygnięcia kolejne-
go przetargu na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych, możemy 
spodziewać się nowych pojemników 
przeznaczonych na odpady bio.

- były wyzwania i z tego, Co pan mówi 
– będą kolejne. Czy sprostamy? zoba-
Czymy. dziękuję za rozmowę.

Otwór mały czy wystarczający?

ciąg dalszy ze str. 9

O odpadach  
w kilku aspektach

iNFORMACJA
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

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

26 lipca 2018 r. o 1100 organizuje przetarg nieograniczony, 
którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:

 1. ul. Jana Polaczka 4A/6  - o pow. 55,00m2 cena wywoławcza 171.500,00zł 
 2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.

Lokal będący przedmiotem przetargu można będzie oglądać do 25.07.2018 r. po uprzednim telefonicznym porozumie-
niu się z Administracją osiedla „Węzłowiec” pod numerem tel. 32 228-52-52.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie Za-
rządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 26.07.2018 r. do godz. 1030, bądź też 
dzień wcześniej na konto SSM 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

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

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

nia notarialnego pełnomocnictwa. 
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany nr konta bankowego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

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

Zadań ubywa
W czerwcu przy odpowiednich warunkach atmosferycznych udało się wykonać, bądź zainicjować szereg ko-

lejnych robót, jakie zaplanowano w tegorocznych planach remontów wszystkich osiedli spółdzielczych. 
Dominują roboty zewnętrzne, choć w niektórych osiedlach administracje zleciły np. malowanie klatek lub wymia-
nę dźwigu osobowego.

Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” zakończono re-

mont parterów obu klatek schodowych 
budynku przy ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka 39-41. W trzecim kwartale te-
go roku ma zostać zrealizowany drugi 
etap remontu tych klatek – malowanie 
wszystkich pięter.

Kolejnym ważnym zadaniem, powo-
li zbliżającym się ku końcowi, jest 
wymiana kabiny dźwigu osobowego 

w wieżowcu przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 73. Na razie wymieniono 
drzwi do wind na wszystkich piętrach 
– to mieszkańcy mogą zobaczyć z ze-
wnątrz. Od środka zaś – zamontowa-
no ramę kabinową, na której osadzona 
będzie nowa kabina dźwigowa, a ko-
lejne roboty są już mocno zaawanso-
wane. Wkrótce wielotygodniowe prace 
powinny się zakończyć.

Administracja w czerwcu zleciła 
między innymi uzupełnienie ubytków 
w niektórych jezdniach i parkingach. 
Ostatnio takie łatanie dziur miało miej-
sce przy kompleksie usługowo-handlo-
wym przy W. Wróblewskiego 67.

Osiedle „Michałkowice”
Ostatnie tygodnie to kilka ważnych 

tematów „na tapecie”. Udało się po-
myślnie zakończyć remont ostatniej 
klatki schodowej osiedla, jaką ujęto 
w tegorocznych planach remontowych 
– przy Stawowej 11.

Rozebrane niedawno rusztowania 
osadzone na elewacji budynku poło-
żonego przy ulicy Wyzwolenia 6A, 
B pozwoliły odsłonić odmalowane po 
renowacji ściany. Wykonano już cały 

segment „A”, w tej chwili rusztowania 
przestawiono na segment obok, tj. „B”.

W innej części osiedla – między bu-
dynkami Kościelna 34 a 36 rozpoczę-
ły się prace przygotowawcze, a zara-
zem rozeznawcze – ziemne – związa-
ne z planowanym wykonaniem drogi 
pożarowej oraz parkingu przy budyn-
ku Przyjaźni 18-22.

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnich 
tygodniach zajęli się między innymi 

odnawianiem poziomych znaków dro-
gowych na osiedlowych parkingach. 
Linie wyznaczające miejsca postojowe 
oraz pasy drogowe odświeżono mię-
dzy innymi przy Kościelnej 36.

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” od czerwca jest 

w użytkowaniu nowy zabudowany i za-
mykany na klucz śmietnik przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 8 prze-
znaczony dla mieszkańców z klatek 
M. Skłodowskiej-Curie 61-89, wspól-
noty mieszkaniowej bloku „81” oraz 
użytkowników garaży SSM. To nowa 
lokalizacja śmietnika. Dotychczasowe 
śmietniki, z których do teraz korzysta-
no rozebrano. To zaś umożliwiło wy-
konanie – przy M. Skłodowskiej-Cu-
rie 77 – dodatkowych czterech miejsc 
postojowych. W planach administracji 
jest jeszcze wykonanie w ich sąsiedz-
twie oraz vis a vis po drugiej stronie 
głównej ulicy klombów z kwiatami, co 
zwieńczy na teraz temat zagospoda-
rowania tego terenu.

Trwają prace malarskie w dwóch 
klatkach schodowych budynku przy 
ulicy Władysława Reymonta 14-16. 

To ostatnie klatki schodowe – z ośmiu 
ogółem – do odświeżenia w tym roku.

Mijają kolejne tygodnie i postępy, 
jeśli chodzi o naprawę, odtwarzanie 
instalacji odgromowej widać na ko-
lejnych budynkach. Tym razem ta-
kie roboty wykonano na budynku 
położonym przy Karola Szymanow-
skiego 1-9.

Z innych robót, o jakich warto wspo-
mnieć to naprawa elementów placu 

zabaw przy ulicy M. Skłodowskiej-
-Curie 77 oraz wymiana dwóch pio-
nów zimnej, ciepłej wody oraz cyr-
kulacji – w klatkach przy K. Szyma-
nowskiego 5 oraz M. Skłodowskiej-
-Curie 37.

Osiedle „Centrum”
W czerwcu zajęto się między inny-

mi pielęgnacją osiedlowej zieleni. Spo-
ro zrobiono przy ulicy Komuny Pa-
ryskiej. Mieszkańcy z budynków Ko-
muny Paryskiej 1-3-5 wnioskowa-
li swego czasu, by zrobić coś z „dzi-
kim” skrótem przez trawnik. W czerw-
cu na zlecenie administracji wykona-
no całkiem pokaźny klomb z roślinami 
ozdobnymi. 

Przy tej samej ulicy – przy Komuny 
Paryskiej 6 uzupełniono w kamien-
nych donicach kwiaty, zaś przy Ko-
muny Paryskiej 13 obsadzono nowy-
mi roślinami klomb.

Oprócz tego, z większych prac 
w osiedlu można wspomnieć o wzno-
wieniu robót dekarskich na dachu bu-
dynku położonego przy ulicy Hutni-
czej 3A, B. Prowadzony jest tam re-

ciąg dalszy na str. 12

os. „Centrum”. Roboty dekarskie – Hutnicza 3
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ciąg dalszy ze str. 11
mont wraz z tynkowaniem i malowa-
niem kominów.

W ramach Budżetu Obywatelskie-
go prowadzona jest aktualnie wymia-
na nawierzchni chodnika biegnącego 
między budynkami Ryszarda Gansiń-
ca 2 a 11 oraz parkingu przy garażach 
w rejonie ul. Ryszarda Gansińca 7-9.

Osiedle „Węzłowiec”
Przy ulicy Grunwaldzkiej 3A, B, C 

zakończono remont schodów do kla-
tek. Ich nawierzchnia z lastriko nieszli-
fowanego jest antypoślizgowa. Oprócz 
tego założono nowe balustrady z porę-
czami oraz zjazdy dla wózków. 

W niektórych częściach osiedla ru-
szyły prace związane z rekultywacją 
terenu po robotach ziemnych, jakie 
związane były z awariami na sieciach. 
Zanim jednak trawniki odzyskają daw-
ny wygląd minie trochę czasu. Lepiej 
sprawa ma się z odtworzeniem osie-
dlowych chodników.

W nowych oknach klatek schodowych 
budynku położonego przy ulicy Walere-
go Wróblewskiego 26-32 zamontowa-
ne zostały stalowe zabezpieczenia. Był 
to ostatni budynek w osiedlu pozostały 
do wykonania. Firma remontująca da-
chy z kolei – na tym samym adresie, ty-

le że nad lokalami użytkowymi – kończy 
roboty dekarskie. W tej chwili zakładane 
są blachy dylatacyjne.

Kolejną dużą miejską inwestycją 
w osiedlu jest remont głównej ulicy 
Grunwaldzkiej. Prace zapewne po-
trwają dobrych parę tygodni.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Już jakiś czas temu zakończone zo-

stały prace na elewacji budynku poło-
żonego przy Hermana Wróbla 2. Ko-
lejnym ważnym zadaniem, jakie uda-
ło się domknąć w czerwcu było wyko-

nanie nowego, zamykanego na klucz 
stanowiska kontenerowego przy uli-

cy Okrężnej 8. Jego użytkownikami 
są mieszkańcy z „ósemki”, a także bu-
dynku położonego przy Okrężnej 1. 
Inwestycja wiąże się z zamknięciem 
zsypów w tych budynkach. Lada chwi-

la osiedlowa administracja zleci ich de-
zynfekcję i ostateczne zamknie.

Kolejnym dużym zadaniem ostatnich 
tygodni były remonty dachów dwóch 
budynków osiedla – zgodnie z planem 
remontów wykonano takie prace przy 
Okrężnej 4, zaś ze względu na zły stan 
techniczny, powtarzające się zgłosze-
nia o przeciekach uznano za pilne wy-
konanie nowego poszycia dachu bu-
dynku położonego przy Okrężnej 15.

Po niedawnej dewastacji kaska-
dy wodnej skwerku wypoczynkowe-

go przy Wojciecha Korfantego 9, 
w czerwcu zlecono firmie zewnętrznej 

naprawę uszkodzonych trzech granito-
wych stopnic.

Z kolei po wycince drzew, jaka mia-
ła miejsce na przełomie chłodniejszych 
miesięcy, teraz wykonano frezowa-
nie. Takie prace podjęto między in-
nymi przy: Wojciecha Korfantego 3, 
Okrężnej 8 i Leśnej 7.

Konserwatorzy zgodnie z harmono-
gramem wymieniają w ramach lega-
lizacji wodomierze w mieszkaniach, 
wymieniają kosze na śmieci, usuwa-
ją pojedyncze awarie na instalacjach 
wodnych.

Osiedle „Młodych”
Renowacja elewacji dwóch budyn-

ków położonych przy – Niepodległo-
ści 26-28 oraz Placu Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika 6A, B oraz kapitalny 
remont balkonów przy budynku poło-
żonego przy Bohaterów Westerplat-
te 8 to najważniejsze prace prowadzo-
ne w osiedlu „Młodych” od kilku tygo-
dni. Duże, kosztowne i czasochłonne, 
ale potrzebne.

W czerwcu zajęto się również przy-
cinką osiedlowych żywopłotów i dru-
gim w tym roku pokosem trawy.

Osiedlowi konserwatorzy wymienia-
ją wodomierze według harmonogramu 
oraz usuwają usterki gazowe na pod-
stawie zaleceń pokontrolnych. rg

Zdjęcia remontów - patrz str. 2 i 14.

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

Zadań ubywa

os. „Chemik”. Trwa wymiana dźwigu osobowego – W. Wróblewskiego 73

os. „Michałkowice”. Prace przygotowawcze przed wykonaniem drogi 
pożarowej – wjazd Kościelna 34-36
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iMPLANTy, CHiRURGiA STOMATOLOGiCZNA
Usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości

JeDNOWiZyTOWe LeCZeNie KANAŁOWe Z MiKROSKOPeM
STOMATOLOGiA eSTeTyCZNA, PROTeTyKA- PeŁNy ZAKReS

KARDiOLOGiA, echo serca, holtery, NeUROLOGiA, 
Leczenie chorób naczyń, USG - Doppler Dupplex ReUMATOLOGiA

STOMATOLOGiA - LeCZeNie i PROTeZy ZĘBOWe

ul. e. Orzeszkowej 20, Siemianowice Śl. Michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97

PRACA W SieMiANOWiCACH ŚL. UL. ROZWOJOWA

UWAGA!!!  ATRAKCyJNA PRACA
Mile widziani renciści i  emeryci.

Prężnie rozwijająca się firma z branży metalowej 
poszukuje do pracy osób (MĘŻCZyZN i KOBieT) na 

stanowisko:

MONTeR eLeMeNTÓW SPRĘŻySTyCH

idealnym kandydatem/kandydatką będzie osoba 
posiadająca chęci do pracy.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
zarobki od 2 200,00 zł  brutto 

+ dodatek  stażowy + dodatek nocny

Kontakt wyłącznie  pod numerem telefonu:
664 854 818  lub mailowo:  biuro@pupd.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
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18

s-533/7-18

„MS” CZeKA NA TWOJĄ ReKLAMĘ
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Osiedla spółdzielcze zamie-
 -szkują nie tylko ludzie. Są 

i różnego gatunku inne żyjątka. 
Dzięki zawieszonym na niektórych 
elewacjach i drzewach budkom, ma-
my okazję między innymi obserwo-
wać rodziny: pustułek, sów pójdziek, 
kawek, wróbli, a nawet myszołowów…

Lekcja biologii, przyrody – jakkolwiek 
to nazwać – za darmo.

 rg 

os. „Michałkowice”. Pustułki 
przy ul. Przyjaźni

os. „Bańgów”. Myszołowy osiedliły 
się przy M. Skłodowskiej-Curie 

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

Zadań ubywa

os. „Chemik” Odnowiono partery  
– A. Zgrzebnioka 39-41

os. „Michałkowice”. elewacja po renowacji  
jak nowa – Wyzwolenia 6A

os. „Młodych”. Renowacja powoli zmierza ku końcowi – Niepodległości 26-28

os. „Węzłowiec”. Firma remontująca dachy nad 
lokalami użytkowymi przy Wróblewskiego 26A-32 

kończy też wymianę starych blach dylatacyjnych we 
wnękach balkonowych pomiędzy segmentami

os. „Centrum”. Wykonano nowy klomb  
– Komuny Paryskiej 3

 os. „Młodych”. Nowa ławka na wniosek mieszkańców 
– J. Stęślickiego

os. „Węzłowiec”. Na zlecenie Urzędu Miasta na całej 
długości ul. Grunwaldzkiej ruszył kapitalny remont 

nawierzchni drogi

Czytaj - str. 11
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Tirlitkum, tirlitkum
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51; 
ul. Boh. Westerplatte 31

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego 

WiĘCeJ iNFORMACJi NA NASZeJ STRONie: WWW.HMKOSMALA.PL
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T +48 881 600 567
ul. Niepodległości 25, 41-106 Siemianowice Śl.

w ofercie także:

(z metra)(z metra)

TAPETY
OKLEINY
CERATY

TAPETY
OKLEINY
CERATY

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE
cena brutto:

4,90zł

Żarówka LED 10W E27

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE

Żarówka LED 10W E27
cena brutto:

86,00zł

Czujnik tlenku węgla

86,00zł

Czujnik tlenku węgla

BARWA ŚWIATŁA: 

CIEPŁA
STRUMIEŃ ŚWIETLNY: 

800 lm s-
51

2/
04

-1
8

W każdy poniedziałek, 
w godzinach od 15.30 do 16.30 

w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Boh. Westerplatte 20, 

tel. 32-6091-405. 
PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

Przypominamy, 
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPOŚReDNie UWAGi, 

PROBLeMy
dotyczące działu GZM
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Ty też możesz zmieniać
swoje osiedle

Wygląda na to, że coraz więcej siemianowiczan chce 
mieć wpływ na rozwój miasta. Vi edycja Budżetu 

Obywatelskiego wyróżniła się zarówno pod względem 
ilościowym, jak i jakościowym. Na szczególną uwagę za-
sługują projekty, dotyczące siemianowickich osiedli, a zło-
żone przez mieszkańców zasobów spółdzielczych.

Z zadowoleniem można przyjąć zaangażowanie naszych 
sąsiadek i sąsiadów w zmiany zachodzące wokół nas. 
Przykładem niech będzie pomysł Kazimierza izydorczyka, 
polegający na zamontowaniu na osiedlu Wróbla i Korfante-
go ławeczek tzw. przysiadkowych.

- Na co dzień obserwuję se-
niorów, zmierzających na za-
kupy do pobliskich supermar-
ketów. Zauważyłem, że nie 
mają oni żadnej możliwości, 
by odpocząć, a często mu-
szą pokonać spory kawałek 
drogi, niejednokrotnie niosąc 
reklamówkę z zakupami, al-
bo ciągnąc za sobą ciężką 
torbę na kółkach. Pomyśla-
łem, że konieczne jest stwo-
rzenie kilku ławek, na których 

mogliby „przysiąść”, złapać drugi oddech i ruszyć w dalszą 
drogę – wyjaśnia autor zwycięskiego projektu, który jest 
także aktywnym członkiem Rady Seniora w mieście.

Zwycięstwem może się też chwalić inny senior – Krzysz-
tof Śpiewak. To z jego inicjatywy 2 lata temu został wyre-
montowany chodnik przy ul. Sikorskiego. Dzięki jego zaan-
gażowaniu, mieszkańcy osiedla Robotniczego nie pamię-
tają już dziur i nierówności, z którymi wcześniej musieli so-
bie radzić, podczas codziennych spacerów. Te wydawałoby 
się czasem drobiazgi, jak naprawa drogi czy wybudowanie 
ławki może znacznie wpłynąć na samopoczucie ludzi, któ-
rzy mieszkają wokół nas. Zachęcamy państwa do angażo-
wania się w sprawy spółdzielczych osiedli, bo wspólnie mo-
żemy uczynić je miejscem po prostu lepszym.

Już nie tylko mieszkańcy okolic „Bańgowa” i osiedli 
sąsiadujących ze stawem „Rzęsa” będą mogli grillo-

wać na powietrzu. W mieście powstanie bowiem więcej 
ogólnodostępnych miejsc z altankami i grillem. Pod-
czas majowych obrad, radni poparli uchwałę, w której na 
ten cel przeznacza się aż 90 tysięcy zł.

Jak informuje radny Józef Kogut, grille powstaną w trzech 
nowych lokalizacjach: na terenie Lasku Bytkowskiego, 
w okolicach Stawu Brysiowego oraz w pobliżu ulicy Wyzwo-
lenia w Michałkowicach.

Powstaną nowe miejsca
do grillowania

- Miejsca do grillowania wiosną i latem biją rekordy popu-
larności wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich. Jest to 

ciekawa alternatywa spędza-
nia wolnego czasu, zwłasz-
cza dla osób, które nie posia-
dają własnego ogródka dział-
kowego. Uznaliśmy, że zapo-
trzebowanie na tego typu in-
frastrukturę nadal nie zosta-
ło w pełni zaspokojone. Dla-
tego cieszę się, że ten – zgło-
szony między innymi prze-
ze mnie - projekt zyskał ak-
ceptację Rady i władz miasta 
– przyznaje radny Kogut.

- Zarówno Lasek Bytkowski, jak i tereny wokół stawu Bry-
siowego od pewnego czasu nabierają nowego blasku. My-
ślę, że kolejne środki zainwestowane w te okolice sprawią, 
że codzienne życie osób mieszkających w budynkach Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zyska nową ja-
kość. Nie chodzi mi tylko o to, że powstaną estetyczne al-
tany, lecz o możliwość spędzenia sobotniego wieczoru na 
griilu z sąsiadami – mówi Jakub Nowak, członek Rady 
Osiedla „Węzłowiec”.

Urzędnicy realizację tego zadania zaplanowali już na li-
piec i sierpień. W każdym wybranym miejscu powstaną po 
dwie altanki i grille. Liczmy więc na to, że jeszcze w tym ro-
ku zdążymy zjeść wspólnie przyrządzoną kiełbaskę.   jan

 Kazimierz izydorczyk
Józef Kogut

Temperatura odczuwalna, za sprawą 
bardzo chłodnego wiatru, była taka, że 
z obawą spoglądano w niebo i zastana-
wiano się czy aby za chwilę nie popró-
szy śnieżek. Nic więc dziwnego, że ko-
szule z krótkim rękawkiem, t-shirty i in-
ne letnie odzienie ustąpiły miejsca swe-
trom, kurtkom. Ten chłód nie przeszko-
dził jednak licznej rzeszy mieszkańców 
– łącznie przez festyn przewinęło się ich 
około tysiąca – na przybycie na Rynek 
i uczestniczenie we wspólnej zabawie. 
Ci co przyszli na pewno nie żałowali.

Tradycyjnie część pierwsza festynu 
to występy dzieci i młodzieży z przed-
szkoli, szkół i siemianowickich placó-

wek kulturalnych. Dzieciaki, szczegól-
nie te najmłodsze, były żywiołowo do-
pingowane przez rodziców, dziadków, 
krewnych. Im też, tym milusińskim, na-
leżą się ekstra słowa uznania i gromkie 
brawa. Kolejno na estradzie, a także 
przed nią występowały więc dzieci z:
- Zespołu Przedszkoli nr 7 i 15,
- Imperium słońca,
- Zespołu Szkół Integracyjnych

 a także podopieczni ze:
- Społecznego Ogniska Muzycznego,
- Szkoły Artystycznej „Muzykalne Sie-

mianowice”,
- zespołu artystycznego z Siemiano-

wickiego Centrum Kultury,

- zespołu Młodzieżowego Domu Kultu-
ry im. Henryka Jordana.
Czas w tym bloku umilili także ucznio-

wie z II LO im. Jana Matejki oraz wy-
stęp grupy instrumentalno-wokalnej 
„Eminence”. Później estradą zawładnę-
li zawodowcy. Śląskie klimaty oferowała 
gwiazda śląskiej sceny „Metrum” a pu-
bliczność śpiewała z nimi nie tylko ty-
tułowe tirlitkom. Żywiołowe rytmy i afry-
kański klimat – a rozgrzali obecnych 
– zaprezentował zespół „Jambo Africa”. 
Po nich największe przeboje zespołu 
Smokie wyśpiewało trio Smokey Band. 
Bawiono się do 22, a często słyszeli-
śmy, jak mówiono, że za krótko, bądź 
wyrażano życzenia, by więcej takich im-
prez odbywało się na rynku. Jak było na 
festynie – patrz zdjęcia str. 1 i 15

pes; Zdjęcia: Romuald Drynda, pes

Tirlitkum, tirlitkum
Przenikliwe zimno niejako zdominowało festyn Powitanie Wakacji prze-

prowadzony 30 czerwca na Rynku Bytkowskim.
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Efekt wątpliwy
Szanowni Państwo,

Jakiś czas temu (około 2-3 tygodnie) 
zgłosiłem w Administracji osiedla Tu-
wima, iż od ponad 3 lat, odkąd wpro-
wadziłem się do swojego mieszkania 
na w klatce 9b na ul. Korfantego po 
wymianie futryny drzwiowej nie poma-
lowano betonu, na którym umocowano 

futrynę. W zeszłym tygodniu po zgło-
szeniu przyszedł konserwator zama-
lować beton. Efekt załączam na zdję-
ciu w załączniku. Pomijając fakt nało-
żenia tylko 1 warstwy farby na niema-
lowany beton, konserwator użył farby 
innego koloru oraz do dnia dzisiejsze-
go pozostawił taśmy papierowe zabez-
pieczające.

Proszę o interwencję w tej sprawie, 
ponieważ efekt jest jeszcze gorszy niż 
przed interwencją.

Z poważaniem – Marcin
(nazwisko do wiadomości spółdzielni)
Zarząd SSM: Bezpośrednio po Pa-

na zgłoszeniu w ADM zajęto się 
sprawą niepomalowanej ściany 
obok futryny drzwiowej zniszczonej 
onegdaj przez jakiegoś wandala.

Z przedstawionego zdjęcia wyni-
ka, że roboty są w trakcie realizacji, 
zaś przerwa pomiędzy pierwszym 
malowaniem a końcowym wyni-
kła z obiektywnych trudności zwią-
zanych z okresem urlopowym pra-
cowników administracji osiedla oraz 
koniecznością wykonywania prac 
związanych z awariami.

Obecnie roboty te zostały zakoń-
czone. Za zwłokę w dokończeniu 
malowania przepraszamy.

Podziękowanie
Jest czysto i schludnie*

Dzień dobry
Chciałam podziękować i pochwalić 

pracownika firmy sprzątającej, który 
dba o porządek i zieleń w rejonie uli-
cy Pocztowej. Osoba ta pracuje z wiel-
kim zaangażowaniem, dzięki czemu 

w naszej okolicy jest czysto i schlud-
nie. Często widujemy tego Pana na-
wet w soboty a bywa, że i w niedziele.

Mam nadzieję, że jego zaangażo-
wanie docenia firma, w której pracu-
je i dba o jego należyte wynagrodze-
nie – jak wiadomo nie zawsze jest to 
takie oczywiste a w dzisiejszych cza-
sach stracić dobrego pracownik jest 
bardzo łatwo a zyskać równie dobre-
go już trudniej.

Mieszkanka ul. Pocztowej
Dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Jak zwykle z ogrom-
nym zadowoleniem przyjmujemy po-
zytywne opinie o pracy osób zaan-
gażowanych w utrzymanie zasobów. 
Cieszy nas fakt, że potrafimy do-
strzec i docenić niejednokrotnie bar-
dzo ciężką pracę całej rzeszy ludzi 
odpowiedzialnych za prawidłowe re-
alizowanie zadań, których podstawo-
wym celem jest dbałość o jak najlep-
sze i godne warunki zamieszkania.

Dziękujemy Pani za te miłe słowa 
skierowane do dbającego otoczenie 
w okolicy Pani miejsca zamieszkania.

Remont balkonu
Dzień dobry. Piszę do państwa 

w sprawie balkonu, który był wyre-
montowany przez spółdzielnię jakieś 
2 lata temu, ale niestety został źle wy-
konany, ponieważ cały sufit jest po-
pękany, odpada całymi płatami. Mo-
że w końcu się doproszę o to żeby 
ktoś przyszedł i zobaczył, co się dzie-
je i dlaczego tak się dzieje. Niestety, 
moje prośby u pani kierownik osiedla 
Bańgów jakoś do tej pory nie odnio-

sły żadnego efektu. Płacę uczciwie, co 
miesiąc czynsz nie mam żadnych za-
ległości a tak się mnie lekceważy. Ja 
naprawdę nie rozumiem ludzi siedzą-
cych w SSM, w końcu za coś płacimy 
ciężkie pieniądze, to co mam wziąć 
i wyremontować sobie sama ten bal-
kon a fakturę wystawić SSM czy co? 
Jestem zdania, że skoro płacę to i wy-
magam i nie zgadzam się na takie lek-
ceważenie lokatora i zbywanie. Jeśli to 
możliwe to proszę o odpowiedź.

Dziękuję. Pozdrawiam. Miłego dnia
– Honorata D.

Dane do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Po otrzymaniu Pa-

ni listu przedstawiciel Zarządu SSM 
wspólnie z kierownikiem osiedla „Bań-
gów” dokonali przeglądu balkonu i po-
twierdzili zasadność Pani uwag.

Przyczyną złego stanu sufitu bal-
konu jest nieszczelność płyty balko-
nowej w mieszkaniu powyżej.

Zgodnie z deklaracją wykonawcy 
remontu balkonów przeprowadzo-
nego w 2014 r. usterka w ramach 
gwarancji zostanie usunięta do koń-
ca lipca br.

Dwie uwagi o psach
1. Uwaga to, że właściciele psów nie 

sprzątają po swoim psie i też jest ma-
ło pojemników na psie odchody. I mało 
kto sprząta po swoim psie a jak ich się 
upomina to od razu dochodzi do kłótni.

2. Moja uwaga to, że psy chodzą bez 
kagańca i bez smyczy a dużo się sły-
szy w wiadomościach, że psy rzuciły 
się na dziecko. Jestem ojcem 1,5 rocz-
nej dziewczynki i nie chciałbym żeby 
coś takiego spotkało moje dziecko lub 
inne dzieci. Chciałbym żeby redakcja 
dobrze rozpatrzyła tą wiadomość i że-
by było coś robione w tym kierunku. 
Byłbym wdzięczny jakby było więcej 
patroli straży miejskiej i żeby też coś 
w tym kierunku robili

Sławomir – mieszkam na osiedlu 
Korfantego a Wróbla

Dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: W pełni popieramy 

wszystkie uwagi dotyczące nie tyle 
psów, co ich właścicieli a szczegól-
nie ich dbałości o sprzątaniu odcho-
dów po swoich czworonożnych pu-
pilach a także zakładania kagańców.

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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Na łamach „Mojej Spółdzielni” 
od wielu, wielu lat problem psich 
qp jest praktycznie poruszany bez 
przerwy. Skutki tych publikacji – 
chociaż jest pewna poprawa – na-
dal jednak są niewystarczające, 
czego przykładem chociażby Pana 
e-mail.

Administracja os. „Tuwima” do-
kona przeglądu terenu osiedla i do-
łoży starań w celu zwiększenia ilo-
ści koszy na psie odchody.

Od redakcji: Kwestię reakcji Stra-
ży Miejskiej jak i dotychczasowe efek-
ty i skuteczność podejmowanych 
przez nią działań poruszymy w kolej-
nym wydaniu „MS” w rozmowie z sze-
fową Straży Miejskiej w Siemianowi-
cach Śląskich.

„Przysmaki” pod oknami*
Szanowni Państwo

Chciałabym poruszyć problem, który 
bardzo mnie nurtuje. Mieszkam na ul. 
Przyjaźni i niestety od dłuższego cza-
su zauważam, że niektórzy mieszkań-
cy mają problem z odpowiednim wy-
rzucaniem śmieci. Pod oknami moż-
na znaleźć rozmaite „przysmaki”. Po-
cząwszy od kości, kawałków starego 
mięsa, a nawet rybich łbów (!).

Jestem właścicielką psa, który, jak 
to pies, kieruje się instynktem i zjada 
wszystko, co napotka na swojej dro-
dze. (Myślę, że tutaj inni właścicie-
le czworonogów mnie rozumieją). Ta-
ka żywność, a raczej jej odpadki mogą 
poważnie zagrozić zdrowiu domowych 
zwierząt. Dlatego też, chciałabym za-
apelować, aby spółdzielnia zwróciła 
uwagę na ten niemały problem.

Jeśli wymagamy od właścicieli sprzą-
tania po swoich pupilach, żądajmy tak-
że utrzymania ogólnego porządku na 
naszym osiedlu.

Z poważaniem,
Antonina S.

Dane do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Niestety, opisany 

przez Panią problem wyrzucania od-
padków żywnościowych – i nie tyl-
ko – nie jest jednostkowy i dotyczy 
wielu budynków.

Najwięcej do powiedzenia w tej 
sprawie mają dozorcy, którzy zmu-
szeni są do zbierania tych wszyst-
kich odpadów.

Temat ten od lat poruszany jest 
na łamach „MS”. Liczymy, że kolej-
ne publikacje w tej sprawie przyczy-

nią się do jakiejś refleksji i spowo-
dują, że przypomnimy sobie, iż nie 
mieszkamy w średniowieczu, ale 
w XXi wieku i w konsekwencji przy-
czynią do znacznego zmniejszenia, 

ograniczenia tego jakże negatywne-
go zjawiska.

Hałaśliwa obręcz
Dzień dobry,

Jestem wieloletnią mieszkanką zaso-
bów SSM i z przyjemnością spędzam 
czas na nowym skwerku osiedla Tuwi-
ma. Oprócz ćwiczeń na siłowni odpo-
czywam z wnukami i znajomymi przy 
fontannie, gdzie można spokojnie po-
rozmawiać i poczytać. I tu pojawia się 
mały problem, ponieważ spokój zakłó-
ca trzaskająca się obręcz na tablicy do 
gry w koszykówkę na boisku wielofunk-
cyjnym. Rozmawiałam z użytkującą bo-
isko młodzieżą na ten temat i w odpo-
wiedzi usłyszałam, że są tym faktem 

delikatnie mówiąc poirytowani i „tele-
piąca” się tablica, po pewnym czasie 
zniechęca ich do dalszej gry. Dlatego 
za pośrednictwem „Mojej Spółdzielni” 
kieruję swoją prośbę do administratora 
boiska o naprawę tej usterki.

Pozdrawiam Redakcję i Czytelników
Renata

Dane do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Administracja osiedla 

po uzyskaniu tej informacji dokona 
poprawienia mocowania tablicy.

Niezależnie od uwypuklenia tego 
mankamentu cieszy nas Pani pozy-
tywna opinia dotycząca tego zakąt-
ka osiedla.

Czy może być?
Witam!

Proszę o wyjaśnienie: czy ta sama 
osoba może być w Prezydium Ra-
dy Nadzorczej i w Komisji Rewizyjnej. 
Zawsze wydawało mi się, że Komisja 
Rewizyjna pełni funkcję nadzorczo-
-kontrolną nad pozostałymi komisjami, 
a teraz zauważyłam to samo nazwisko 
i w prezydium rn i w komisji rewizyjnej. 
/p.J. Kurzawa/.

Pozdrawiam! Małgorzata
pl. Skrzeka i Wójcika 5a 

- dane osobowe do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Zgodnie z ustawa-

mi Prawo spółdzielcze i o spółdziel-
niach mieszkaniowych Komisję Re-
wizyjną wybiera się spośród Człon-
ków Rady Nadzorczej. Komisja ta 
nie stanowi odrębnego organu sta-
tutowego Spółdzielni.

Ponadto, informujemy, iż w ra-
mach Rady Nadzorczej Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
działają trzy komisje. Są to:

- Komisja Rewizyjna,
- Komisja Gospodarki Zasobami 

Mieszkaniowymi,
- Komisja Organizacyjno-Samorzą-

dowa i społeczno-wychowawcza.

Czy na pewno 
wygląda ładnie?

Witam.
Chciałam zapytać, po co tak szpe-

ci się nasze osiedle i dokłada niepo-
trzebnej pracy dozorcom?? Czy ta wy-
cięta trawa na pewno wygląda ładniej? 
Nie sądzę.

Mieszkanka osiedla Chemik
Dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Z treści e-maila, jak 
i załączonego zdjęcia nie rozumie-

my, na czym ma polegać „szpece-
nie” osiedla i na czym ma polegać 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 20
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ciąg dalszy ze str. 19
niepotrzebna praca dozorców. Obo-
wiązkiem administracji jest syste-
matyczne koszenie trawy – przy-
najmniej 3 razy w roku – a przede 
wszystkim likwidacja chwastów. in-
formujemy również, że do obowiąz-
ków dozorców nie należy koszenie 
trawy a wyłącznie utrzymanie w czy-
stości chodników, dróg, parkingów 
oraz terenów zielonych. Tym sa-
mym koszenie trawników nie ma 
najmniejszego związku z dokłada-
niem pracy dozorcom, gospoda-
rzom domów.

O ogrodzeniu terenu 
wokół bloku*

Chciałbym podnieść kwestię pro-
blemu własności terenu wokół blo-
ku mieszkalnego. Przechodząc przez 
teren naszego miasta, a ściśle Mi-
chałkowic, zauważyłem, że mieszkań-
cy nowych osiedli domów (nie cho-
dzi o spółdzielnie) każdorazowo od-
gradzają się od reszty świata płotem, 

bramą, kolczatką wjazdową, instalują 
monitoring – pewnie chodzi tu o bez-
pieczeństwo i porządek... Patrząc na 
tego typu działanie nasuwa się wnio-
sek, że do nas (spółdzielcy) każdy 
może wejść na plac zabaw, wysypać 
śmieci i dopiero zamknięte drzwi do 

klatki są naszą ochroną. Być może 
na początek wystarczy wykonać ogro-
dzenie z siatki, zainstalować bramki 
zamykane na klucz lub zainstalować 
domofony – proszę sprawdzić są ta-
kie rozwiązania dostępne na stronach 
internetowych.

Z wyrazami szacunku D. A.
Nie wyrażam zgody na publikowanie 

moich danych osobowych.
Zarząd SSM: Nie tylko na terenie 

naszego miasta, ale także w wielu 
innych miejscowościach obserwu-
jemy takie odgradzanie właścicieli 
nowobudowanych domów od resz-

ty mieszkańców danej lokalnej spo-
łeczności.

Zdaniem Zarządu SSM takie dzia-
łanie jest co najmniej wątpliwe, 
gdyż powoduje problemy z integro-
waniem się społeczności dzielnicy, 
a nawet miasta. Takie zaznaczanie 
swojej wyższości nad lokalną spo-
łecznością wskazywałoby na lekce-
ważące traktowanie innych – szcze-
gólnie sąsiadów z ościennych nie-
ruchomości.

Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej nie planuje podję-
cia jakichkolwiek działań w ogradza-
niu budynków, części osiedli etc.

Bezpieczeństwo mają zapewnić 
zamykane klatki schodowe wypo-
sażone w domofony oraz coraz czę-
ściej instalowane w osiedlach ka-
mery monitorujące.

* * *
* Tytuł wyróżniony kursywą (pismo pochyłe) 
został nadany przez autora interwencji lub jest 
fragmentem jego tekstu lub wypowiedzi tele-
fonicznej.

O S T E O P A T I A

Jedna z najskuteczniejszych terapii medycznych 
likwidujących, oraz wspomagających leczenie

 dolegliwości bólowych:

• szyi karku

• kręgosłupa ( rwa kulszowa, promieniowanie 
bólu do nóg, sztywność palców, ból między 
łopatkami)

• miednicy i pośladków

• mostka oraz międzyżebrza

skuteczna w usuwaniu

• nawracających zapaleń zatok i uszu

• drętwienia palców dłoni ,nóg 

• kolan 

• cieśni nadgarstka 

• ostróg piętowych 

• łokcia tenisisty, golfisty

Usprawniająca 

• stawy skroniowo-żuchwowe 

Terapia

• urazów sportowych, powypadkowych

• blizn

R E H A B I L I T A C J A

Najnowsze metody  terapii manualnej
stosowane po urazach, udarach mózgu, w
chorobie Parkinsona, zaburzeniach czucia i
przewodnictwa nerwowo -mięśniowego, po

wszczepach sztucznych stawów ,w
dyskopatiach kręgosłupa oraz zespołach

bólowych barku ,rwie kulszowej. 

-masaże
 lecznicze , sportowe,drenaż limfatyczny

-ćwiczenia indywidualne

- usg stawów
Diagnozowanie i  Zabiegi

 NZOZ Przychodnia Lekarska Medina

 Katowice ul. Ściegiennego 49C 

Telefon : 732-995-786 lub 32-352-
07-87 

Cenniki  oraz rodzaje zabiegów 
rehabilitacyjnych 

znajdują się na stronie

 www.przychodniamedina.pl

F I Z Y K O T E R A P I A

• Galwanizacja                              

• Jonoforeza                                  

• Prądy Tens, Kotz'a, Traberta      

• Elektrostymulacja                       

• Ultradźwięki                                

• Fonoterapia                                

• Laser biostymulacyjny                

• Lampa dermatologiczna             

• wyciąg lędżwiowy sandersa       

• Pole magnetyczne                      

• masaż mechaniczny 
AQUAVIBRON    

• Masaż suchy łóżko-wodne         

• Krioterapia miejscowa                

• sollux                          

s-535/7-18

Grupa około 50 dzieci z różnych osiedli spółdziel-
czych i nie tylko, w wakacje swój wolny czas spę-

dza na kosztowaniu atrakcji przygotowanych przez 
Dom Kultury „Chemik”. Kosztowanie = 
zabawa, zabawa, zabawa... 

Zapisano na listę w sumie dużo więcej 
nazwisk. Reszta dzieci znalazła się na li-
ście rezerwowych, bądź dołączy na półko-
lonie w kolejnych tygodniach. To świadczy tylko o tym, jak 
dużym powodzeniem cieszy się ta forma zajęć wakacyjnych 

dla najmłodszych w mieście. Program, jaki przygotowano 
tym razem – jak zwykle – pełen jest rozmaitości. Do żela-
znych punktów półkolonii, takich pewniaków należą: wyjścia 

na basen, wypady na osiedlowe place za-
baw, boiska, do Parku Tradycji na seanse 
filmowe, wycieczki autokarowe, między in-
nymi w Beskidy.

Małych półkolonistów będzie łatwo za-
uważyć – czarna czapeczka z niebieskim daszkiem – to 
znak rozpoznawczy! rg

Trwają 
półkolonie
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GeOMeTRiA KÓŁ 3D
- DiAGNOSTyKA KOMPUTeROWA
- NAPRAWy GŁÓWNe i BieŻĄCe

tel. 32 228-62-61
Michałkowice, ul. Maciejkowicka

czynny w godz. 8.00 - 16.00
s-155/9-15

s-639/4-17

Cena 
producenta
za pomnik

2.700 
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

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

tel. 606 596 765 A.A.AUTOKARy, 53, 55, 57 miejsc, 
przewozy nad Bałtyk, wycieczki 
krajowe, wesela, kina, teatry. 
#DarTransTur zaprasza, 

tel. 512 385 600

CZySZCZeNie dywanów, wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne od-
plamianie, Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950

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

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

tel. 533 336 454 tel. 604 243 950

PRACOWNiA Protetyczna, Dorota Żolińska, 
ul. Teatralna 1. Ekspresowa naprawa protez 
- protezy akrylowe, sztyletowe, nylonowe, ko-
rony i mosty porcelanowe; czynne pon-wt-
-czw-pt od 1000 do 1400, środa 1500-1900, 

tel. 601 453 618 

MeBLe na wymiar, kuchnie, 
zabudowy, szafy, komody itp., 

tel. 510 724 303

USŁUGi remontowe - kafelkowanie,
  tel. 517 356 893 

ReMONTy wnętrz: elektryka, 
hydraulika, gładzie, płytki, stawianie 
ścian, tel. 799 971 984

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

ARiSTON, junkers, termet, ferroli, fon-
dital, serwis, naprawa, wymiana pieców 
gazowych,  tel. 505 484 434,

602 449 907, 32 735-64-57

eLeKTRyK – usługi, wymiana tablic licz-
nikowych - bezpiecznikowych, usuwanie 
awarii elektrycznych, instalacje elektryczne, 
wymiana – modernizacja, tel. 662 653 111

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

 tel. 510 896 202, 506 470 309 

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

„MALWA”. Sala 120 osób - komunie, 
wesela, przyjęcia, stypy, 

tel. 693 176 123

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

ReGULACJA i naprawa okien PCV, 
malowanie mieszkań, 

tel. 602 314 720
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CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła ii 13 
   tel. 32 761-11-00

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

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

ul. Jaworowa 2 Poniedziałek-piątek 
7.30-18.30, (dojście od ulicy Grabo-
wej) sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

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

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

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

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

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

ul. 1-go Maja 5, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 220-00-74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MieSZKANiOWe

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

KUPiĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 508 215 355

KUPiĘ mieszkanie 2-pokojowe w Sie-
mianowicach Śl.,  tel. 668 682 588

KUPiĘ mieszkanie 3-pokojowe,  
 tel. 881 652 241

KUPiĘ mieszkanie do remontu na Byt-
kowie, za gotówkę, tel. 517 790 012

KUPiĘ mieszkanie dwupokojowe z wid-
ną kuchnią w centrum Siemianowic lub 
zamienię za dopłatą kawalerkę w Cen-
trum na większe, tel. 601 456 321

OGŁOSZeNiA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

POSZUKUJĘ mieszkania,  
 tel. 508 215 355

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

SPRZeDAM mieszkanie 2 pokoje, 38 
m2, Bytków przy TV Katowice - czę-
ściowy remont,  tel. 784 703 138

SPRZeDAM mieszkanie 48,35 m2, Mi-
chałkowice, ul. Stawowa,  
 tel. 509 436 551

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

ZAMieNiĘ mieszkanie dwupokojo-
we na osiedlu „Bańgów” na trzy lub 
czteropokojowe do 3 piętra na osiedlu 
„Bańgów”,  tel. 696 004 621

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

RÓŻNe

PiLNie potrzebna Pani do pomocy 
domowej dla chodzącego 85-latka na 
osiedlu „Młodych”, około 10 godzin ty-

godniowo, do uzgodnienia,  
 tel. 698 958 985, 509 714 552

KUPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

SAMOCHODOWe

A. KUPiĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

AUTA kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

GARAŻ do wynajęcia, osiedle „Mło-
dych”,  tel. 515 191 411

KUPiĘ garaż na osiedlu „Młodych”,  
 tel. 501 582 232

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

KUPiĘ lub wynajmę garaż,  
 tel. 509 954 191

WyNAJMĘ garaż przy ul. Kapicy,  
 tel. 696 865 900

Ogłaszaj się w „MS”
– docieramy do 12 500 mieszkań

Nie  zapomni j  posprzątać  
po  swoim pup i lu !
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Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
DLA KAŻDeGO: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
PONieDZiAŁeK

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

WTOReK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.30 – 19.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

ŚRODA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00

Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)
Gimnastyka „Tai-chi” .....................................18.00 – 19.30

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

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

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

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

P o ł a m  g ł o w ę
Rozwiązanie SUDOKU 6/18
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Rozwiązanie SUDOKU polega 
na wpisaniu brakujących cyfr 
w ten sposób, by w każdym po-
ziomym rzędzie i w każdej pio-
nowej kolumnie oraz w każdym 
wyróżnionym małym kwadracie 
3x3 znalazły się wszystkie cyfry 
od 1 do 9. Każda z tych cyfr w rzę-
dzie, w kolu mnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

Parę miesiące temu rozpoczęliśmy publikację zagadek 
logicznych i SUDOKU – łamigłówkę pochodzącą z Japonii.

Rozwiązanie sudoku opublikujemy w kolejnym wydaniu 
„MS”, a zagadek logicznych – szukaj na stronach bieżące-
go wydania.

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.
Barman morderca

Pewien facet wszedł do ba-
ru i poprosił barmana szyb-
ko o coś do picia, ten jed-
nak wyszedł zza lady, chwy-

cił gościa za gardło, przysta-
wił nóż do szyi i powiedział:

- Za moment umrzesz!
Trwali w bezruchu kilka 

sekund, wpatrując się so-
bie w oczy. Następnie oby-
dwaj się roześmiali, facet 
podziękował barmanowi 
i wyszedł z wesołą miną.

Dlaczego?
Sto koni

Jest 7 stajni i 100 ko-
ni. Jak umieścić 100 koni 

w tych stajniach, aby w każ-
dej było ich tyle samo?
Trzydzieści sześć monet 

w trzech workach
Masz do dyspozycji do-

kładnie 36 monet oraz do-
kładnie 3 puste worki. Włóż 
wszystkie monety do wor-
ków, tak aby w każdym 
z 3 worków znalazła się 
nieparzysta liczba monet.

Worki mają być w takim 
samym stanie przed i po 
wykonaniu zadania. Monet 
nie wolno dokładać, zabie-
rać, przecinać, przetapiać. 
Wszelkie szachrajstwa są 
kategorycznie zabronione!

Co to jest?
Rano chodzi na czterech 

łapach,
Wieczorem na trzech,
A w południe na dwóch?
Skomplikowane słowo
Jakie siedmioliterowe 

słowo, które nawet naj-
większy mędrzec musi wy-
powiedzieć błędnie?
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J K L
Dwie blondynki oglądają mecz Por-

tugalii z Niemcami, pierwsza poszła 

zrobić popcorn...druga krzyczy:
- Goooool!
- Kto strzelił?
- Ronaldo
za chwilę
- Goooool!
- Kto strzelił?
- Jakiś Replay.

J K L
Rozmawiają małżonkowie. 
 - Kupisz mi nowe futro? – pyta żona.
 - Dlaczego... Przecież to stare wy-

gląda jeszcze bardzo dobrze... 
- No, ale widzisz, sam powiedziałeś, 

że jest stare...
J K L

Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Śpi w jeziorze; 8. Peł-

nią je członkowie Rad Osiedli o czym 
informujemy w „Mojej Spółdziel-
ni”; 9. Poziome na naszych parkin-
gach; 10. Tymczasowy budynek; 
11. „Uśmiechnięte” w „Społem” Sie-
mianowickiej Spółdzielni Spożywców 
w Siemianowicach Śląskich; 12. Kar-
teczka od listonosza; 13. W ręku kelne-
ra; 15. Skrzynia; 17. Logika; 18. Naczy-
nie na zupę; 19. Bieg rzeki; 20. Efekt 
monotonii; 21. „Połam głowę” w naszej 
gazecie „Moja Spółdzielnia”; 25. Koleś; 
28. Słuszność; 31. Śmietanka towarzy-
ska; 32. Odpadki w koszu; 33. Cza-
ry; 34. Chluba; 35. Odgłos kół pociągu; 
36. Styl z lamusa; 37. Kminkówka.

PiONOWO: 1. Zgłoska; 2. Krój pisma 
drukarskiego; 3. Znak zodiaku; 4. Soczy-
sta gruszka; 5. Ptak morski; 6. Migdał-
kowy kłopot; 7. Sposób postępowania; 
13. Pospolity chwast polny; 14. Część 
Siemianowic Śląskich; 15. Wśród kwia-
tów; 16. Ptak nocny; 21. Nie przed; 
22. Zwolennik ateizmu; 23. Wypiera weł-
nę; 24. Straganiarz; 26. Działo; 27. W ko-
lanie; 29. Szkoła przy ulicy Matejki w Sie-
mianowicach Śląskich; 30. Laik.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 16 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 lipca br. na adres: SSM ul. 
Bohaterów Westerplatte 20 z dopi-
skiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 7/2018 (decydu-
je data stempla pocztowego) lub adres 
poczty elektronicznej redakcji „MS”: 
ssm@poczta.fm z obowiązkową in-
formacją w temacie wiadomości: Krzy-
żówka nr 7/2018 – decyduje data wy-
słania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 06/2018 z hasłem: Lato przed nami 
otrzymują: Agnieszka Dymała, ul. J. 

Stęślickiego (I); Mateusz Garus, ul. W. 
Wróblewskiego (II); Robert Nieszpo-
rek, ul. Kolejowa (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór wygranych.

Fundatorem pierwszej nagrody jest 
„SPOŁeM” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców, a pozostałych 
– Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-

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

„Społem” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców w Siemiano-
wicach Śl. zaprasza na „Uśmiech-
nięte Zakupy” do naszych placó-
wek handlowych na terenie miasta.

MieSiĘCZNiK SieMiANOWiCKieJ SPÓŁDZieLNi MieSZKANiOWeJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Druk: „Kolumb”, Chorzów. Nakład: 12500 egzemplarzy. 
Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie 

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 1 lipca 2018 r.
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Warzywa i owoce  
na start

Lato – spójrzmy za okno – na razie 
nas nie rozpieszcza i serwuje nam 
bardzo zmienną pogodę: od upałów 

rodem z Sahary, po jesienne szaru-
gi. Te kaprysy aury, na szczęście, 
nie odbijają się na dostępności do 
tanich warzyw i owoców, więc wy-
korzystajmy ich obfitość i zdecydo-
wanie wprowadźmy je do domowe-
go menu i poeksperymentujmy przy 
tej okazji. 

Zapiekanka z porów
Białe części porów - 1kg - ugotować 

do miękkości w osolonej wodzie z do-
datkiem 1/2 szklanki mleka. Po odce-
dzeniu przełożyć do ogniotrwałego na-
czynia, posypując solą i pieprzem do 
smaku. Na wierzchu ułożyć plastry 
masła (ok. 15 dag). Całość posypać 
grubą warstwą startego żółtego sera. 
Zapiekać w piekarniku, aż ser się roz-
topi. Podawać z pieczywem.

Kalafior inaczej
Ugotować duży kalafior z dodatkiem 

soli i odrobiny cukru (można też ugoto-
wać na parze). Odcedzić i podzielić na 
różyczki. Żaroodporne naczynie wyło-
żyć plastrami boczku, a na nich ułożyć 
kalafior. 2 jajka ubić, dodać sól i posie-
kany lubczyk, a następnie wlać do nich 
1 łyżkę mąki roztrzepaną w 2 łyżkach 
mleka. Ubić jeszcze raz i zalać kala-
fior. Wstawić do gorącego piekarnika 
i zapiec. Podawać z dodatkiem ryżu.

Pomidory zapiekane z papryką
3 duże cebule pokroić i podsma-

żyć na 4 łyżkach oleju. Dodać pokro-
joną w paski paprykę (0,5 kg) i dusić 
aż zmięknie. Wtedy dołożyć poćwiar-
towane pomidory (0,5 kg), pozostawia-
jąc na ogniu jeszcze przez 10 min. Do-
prawić solą, pieprzem papryką słod-
ką i ostrą, bazylią i tymiankiem. Na 
wierzch potrawy wbić delikatnie 4 jaj-
ka i poczekać, aż się zetną. Podawać 
z pszennym pieczywem.

A na deser
Maliny, porzeczki lub inne owoce 

łatwo się miksujące (proporcje wg uz-
nania i zamierzenia, co do osiągnięcia 
odpowiedniej konsystencji) zmiksować 
z 1/2 l schłodzonego pasteryzowanego 
mleka z dodatkiem 1 - 2 łyżek cukru. 
Podawać z kostkami lodu.

O 
CZ
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 MÓWIĄ GWIAZ
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Y

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Bara-
na na ogół dobrze 
radzą sobie w ży-

ciu. Potrafią przewidywać trudne sytu-
acje i w porę im przeciwdziałać. Czę-
sto otoczenie jest zdziwione, że Baran 
potrafił wyplątać się z konfliktów i... jak 
to się mówi wyjść na prostą.

Byk dobrze radzi 
sobie w życiu. Kło-
potami niezbyt się 
przejmuje, a gdy sy-

tuacja jest poważna szuka możliwie 
najbardziej racjonalnego rozwiązania. 
Ma też tę dobrą cechę, że nie przej-
muje się drobiazgami, nie robi, jak to 
się mówi z „igły widły”.

Zmienny, zazwyczaj 
nerwicowy Bliźniak 
niezbyt dobrze po-
trafi wybrnąć z kło-

potów. Jeśli ktoś życzliwy mu nie po-
może, jego sytuacja jest nie do pozaz-
droszczenia. Kłopot w tym, że ludzie 
spod tego znaku nie zdają sobie z te-
go sprawy.

Gdy Pan, a już 
zwłaszcza Pani Rak 
znajdzie się w tara-
patach najpierw de-

nerwuje się i nawet sobie trochę po-
płacze, a potem udaje się do przyja-
ciół z prośbą o pomoc. Trzeba przy-
znać, że dobrze trafia i znajduje zro-
zumie u życzliwych jej ludzi. 

Jeśli Lew znajdzie 
się w kłopotach, naj-
pierw jest zdziwiony, 
że w ogóle coś takie-

go mogło się przydarzyć, potem anali-
zuje sytuację i stara się znaleźć przy-
czynę tego, co do problemu dopro-
wadziło. Wyciąga prawidłowe wnioski 
i rozwiązuje problem.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Panny są 
rozważni, sumien-
ni, spokojni i dlatego 

rzadko wpadają w tarapaty. Jeśli już 
im się to zdarzy starają się zlikwidować 
problem w zarodku, żeby z drobnej 
sprawy nie zrobił się poważny kłopot. 

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Wa-
gi podchodzisz do 
życia trochę lekko-

myślnie. Uważasz, że każdy ma ja-
kieś problemy i jeśli już się pojawią, 
to znajdzie się jakieś rozwiązanie. Ni-
gdy nie zaostrzasz sytuacji, dążysz do 
zgody i harmonii.

Pan Skorpion ma wie-
le problemów i kłopo-
tów, ale w dużej mie-
rze sam je wywołuje. 

Gdyby zdobył się na więcej toleran-
cji w stosunku do innych ludzi miał-
by mniej problemów. Rzadko jednaj tę 
prawdę sobie uświadamia.

Pogodny, wesoły, 
przychylny ludziom 
Strzelec nie napoty-
ka w życiu na wie-
le kłopotliwych sytu-

acji. Drobne kłopoty uważa za natural-
ne, większe stara się rozwiązać zgod-
nie z tym, co dyktuje mu rozsądek.

Największym kłopo-
tem Koziorożca jest, 
gdy nie może osią-
gnąć zamierzonego 

celu. Wtedy to bardzo się martwi, ale 
stara się znaleźć najlepsze rozwiąza-
nie. I trzeba przyznać, że mu się to 
udaje i znowu idzie prostą drogą do 

celu.

Życie Ryby jest dość 
s k o m p l i k o w a n e . 
Przez długi czas mo-
że wszystko układać 

się pomyślnie, a potem następuje, nie-
stety, pasmo klęsk. Radzi sobie jed-
nak w życiu dość dobrze i częściej wy-
grywa, niż przegrywa.

Największym zmar-
twieniem Wodnika 
jest, gdy nie może 
swobodnie realizo-

wać się w pracy zawodowej, gdy coś 
stanie na drodze jego kariery. Wtedy 
potrafi konsekwentnie dążyć do usu-
nięcia tej przeszkody. 

Jeśli jesteś 
w trudnej sytuacji...
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Niemal w każdym budynku spółdziel-
czym są osoby, które zdecydowały się 
tego lata na wyeksponowanie kwiatów 

na swoim balkonie. Są domy, gdzie 
jest ich więcej, jak choćby przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie, Niepodle-
głości, Pocztowej. Są i takie budyn-
ki, gdzie o ukwiecenie balkonu trudniej 
ze względu na ograniczone metrażem 
możliwości. A i tak zdarzają się „kolo-
rowe rodzynki”, jak na przykład jeden 
z balkonów przy Komuny Paryskiej 
5. To pokazuje, że mimo powierzch-
niowych trudności, da się i warto choć-
by spróbować.

Nie brakuje też wydzielonych przy-
domowych ogródków, dobrze wypeł-
niających pas między przyziemiem bu-
dynku a chodnikiem, wydeptaną ścież-

ką, tudzież trawnikiem. Stale pielęgno-
wane obejścia domów niekiedy po-
trafią wręcz tonąć w różnobarwnych 

kwiatach: żółtych, pomarańczowych, 
czerwonych, różowych, białych. Tak 
jest na przykład przy Niepodległości 
60A, Jana Stęślickiego, Walentego 
Fojkisa, przy niektórych budynkach 
Marii Skłodowskiej-Curie i Włady-
sława Reymonta, czy też przy Grun-
waldzkiej i Władysława Jagiełły oraz 
Wojciecha Korfantego.

Zielony Konkurs służy między inny-
mi temu, by takie obrazki uwieczniać 
na fotografiach i publikacją ich na ła-
mach „MS” nagradzać - doceniać oso-
by za poświęcony czas i włożony wy-
siłek. Ma to na celu pokazać również 
innym współmieszkańcom, jak kolo-

rowo i przyjemnie może być na balko-
nie i wokoło domu i zachęcić do naśla-
dowania.

A tymczasem dziękujemy za dotych-
czas przekazane nam informacje o ad-
resach, przy których właśnie takie ład-
ne balkony i ogródki się znajdują. Cze-
kamy na więcej „zielonych wskazó-
wek”, a równocześnie sami dalej bę-
dziemy penetrować osiedlowe zaka-
marki w ich poszukiwaniu.

Doceniamy również, a zarazem dzię-
kujemy za zwrócenie uwagi na ukwie-
cone klomby zagospodarowane na 
trawnikach lub nieużytkach między bu-
dynkami osiedli spółdzielczych. Za ich 
przyzwoitym wyglądem stoją osiedlo-
we administracje, które zlecają stałą 
ich pielęgnację. I tylko to jest powodem 
tego, iż nie mieszczą się one w ramach 
i nie trafiają na łamy rubryki Zielonego 
Konkursu. To, o co dbają ADMy poka-
zujemy w innym miejscu - przy okazji 
comiesięcznych relacji z wykonanych 
w osiedlach prac. rg

Turniej w „Bańgowie”
30-lecie osiedla „Bańgów” zdecydo-

wano się świętować, organizując kil-
ka imprez na wolnym powietrzu. Na po-
czątku czerwca odbyła się pierwsza 
z nich – turniej piłkarski dla dzieci. Wzię-
ły w nim udział cztery drużyny z osiedli: 
„Bańgów”, „Tuwima”, „Michałkowice”, 
„Węzłowiec/Bytków”), złożone z około 
40 dzieci z rocznika 2006 i młodszych. 

Po zaciętej rywalizacji, najlepsi oka-
zali się zawodnicy z „Tuwima”, wy-
grywając wszystkie trzy mecze. Dru-
gie miejsce zajęła drużyna z „Bańgo-
wa”, trzecie – ex aequo „Michałkowi-
ce” i „Węzłowiec/Bytków”.

Pamiątkowe medale, dyplomy dla 
poszczególnych drużyn oraz słodkie 
upominki na zakończenie wręczali 
Adam Cebula i Leon Pichen – człon-
kowie Rady Osiedla, współorganizato-
rzy wydarzenia, Marek Greiner – peł-
nomocnik ds. Technicznych SSM oraz 
trenerzy/sędziowie Robert Razakow-
ski i Dariusz Rzeźniczek. Organiza-
torami imprezy były bańgowska Rada 
Osiedla oraz administracja.

Akademia Młodych Orłów
Inną czerwcową gratką dla dzieci 

była możliwość uczestniczenia w tre-
ningu pokazowym w ramach progra-
mu piłkarskiego Polskiego Związku 
Piłki Nożnej – Akademii Młodych Or-
łów. Ta po raz pierwszy została zorga-
nizowana w Siemianowicach Śląskich 
i co warto podkreślić – na zaprosze-
nie Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

Zajęcia podzielono na dwie części. 
Pierwsza z nich była czysto teoretycz-
na. W jednej z sal Szkoły Podstawowej 
nr 16 dzieciaki mogły na slajdach oraz 
krótkich filmikach zobaczyć, jak wyglą-
dają profesjonalne piłkarskie treningi. 
Niektóre z elementów dobrze im już 
znane, inne – nowe i do przećwicze-
nia. Była też mowa o właściwym po-
dejściu, stosunku opiekunów do trenu-
jących regularnie dzieci. 

Druga część zajęć to już praktyka. 
Wyjście na boisku i przykładowe tre-
ningi, typu gra: „1 na 1”, „2 na 2” czy „4 
na 4” – w dwóch grupach wiekowych: 
7-9 i 10-12 lat. Ostatnim elementem 

treningu był sparing. W sumie w zaję-
ciach wzięło udział 32 uczestników, po 
16 w każdej kategorii wiekowej.

Zapisy wciąż otwarte
Nadal można zapisywać dzieci na tre-

ningi. Nie kosztują nawet złotówki. Wy-
starczy przyjść z dzieckiem na jedne 
z zajęć i wypisać odpowiednią deklara-
cję, jaką mają przy sobie trenerzy. Na-
leży pamiętać jednak o sztywno ustalo-
nym przedziale wiekowym 7-12 lat (funk-
cjonują dwie grupy - 7-9 i 10-12 lat). rg

Zielony Konkurs 2018

Jest co oglądać i fotografować w osiedlach spółdzielczych, jeśli cho-
dzi o ukwiecone balkony i przydomowe ogródki. Mniej czy więcej kwia-

tów zawsze dodaje letniej atmosfery, uroku budynkowi lub jego otoczeniu.

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Po turnieju 
i szkoleniowym treningu

W czerwcu – oprócz mundialowych emocji – odbyły się dwa wydarzenia 
sportowe, w których miały okazję wziąć udział dzieci trenujące w ra-

mach programu „Piłka nożna w naszych osiedlach”. Były to: turniej piłkar-
ski z okazji 30-lecia os. „Bańgów” oraz trening pokazowy „Akademii Mło-
dych Orłów” pod egidą PZPN. Dużo radości, trochę nowości…

Zapisy wciąż otwarte

Terminy zajęć 
piłkarskich na boiskach 

osiedlowych:
„Michałkowice” - poniedziałki

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

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

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

- „Bańgów” – czwartki:
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

Zajęcia dodatkowe, grupy łączone:
„Węzłowiec” i „Tuwima”

- poniedziałki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 

Wł. Jagiełły 33
„Michałkowice” i „Bańgów”

- wtorki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 

M. Skłodowskiej-Curie
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Niepodległości 63C Komuny Paryskiej 5

Zielony Konkurs 2018

Po turnieju...
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W każdy poniedziałek, 
w godzinach od 15.30 do 16.30 

w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Boh. Westerplatte 20, 

tel. 32-6091-405. 
PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

Niepodległości 60A

A. Zgrzebnioka 25

Jedności 1

J. Stęślickiego

Zielony Konkurs 2018 Czytaj - str. 26


