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

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

ssm@poczta.fm

Ciężar odpowiedzialnościCiężar odpowiedzialności
Jak uliczny śmietnik    Schować ale nie przedobrzyćJak uliczny śmietnik    Schować ale nie przedobrzyć

os. „Węzłowiec”. Schody terenowe i chodniki na dojściu remontowano przy budynku Wł. Jagiełły 1A i Bos. „Węzłowiec”. Schody terenowe i chodniki na dojściu remontowano przy budynku Wł. Jagiełły 1A i B

Szanowni Członkowie Spółdzielni!

Przed nami kolejne Walne Zgromadzenie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
czyli zebranie najwyższej statutowej władzy Naszej Spółdzielni. Zwracam się więc 

do Państwa z apelem o liczny udział w Częściowych Walnych Zgromadzeniach, by 
podsumować miniony rok działalności. Bieżący rok jest szczególny. Pandemia koronawirusa 
pokrzyżowała wiele działań.

W  poprzednich  wydaniach  „MS”  sporo  miejsca  poświęcono  na  prezentację  materiałów 
będących przedmiotem obrad, wiele  innych wyłożono do wglądu, by każdy mógł  się z nimi 
zapoznać. Sądzę, że na ich podstawie możemy spokojnie, obiektywnie i uważam, że pozytywnie 
dokonać oceny. Każdy widzi, że nasze osiedla zmieniają się ustawicznie na plus. Są oczywiście 
miejsca, które czekają na rozpoczęcie kosztownych prac, ale nie może to przesłonić faktu, iż 
nasze  domy  są  coraz  ładniejsze.  Za  nami  Zebrania  Osiedlowe  i  mogę  z  całą  stanowczością 
stwierdzić,  że  były  one  bardzo  dojrzałe.  Przybyli  na  nie,  przedstawiali  sprawy,  proponowali 
podjęcie  kolejnych  zadań  w  atmosferze  rozsądku  i  poszanowania  innych  zamieszkałych. 
Dziękuję za to.

Proszę Państwa!
Podczas Walnego Zgromadzenia wybierać będziemy nową Radę Nadzorczą naszej Spółdzielni. 

Apeluję o wybór do Rady ludzi godnych, uczciwych, rozsądnych, bezinteresownych, dobrych 
fachowców  wolnych  od  politykierstwa  oraz  egoistycznych  pobudek.  Nową  Radę  czekają 
trudne zadania, bo nadal będzie majstrować się przy ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. 
W opinii specjalistów kolejne zmiany to kolejny zamęt i mnożenie kosztów.

Ciąg dalszy str. 4

Jest co robićJest co robić



MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/20202

MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

s-549/03-20

„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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Tu zapłacisz swoje rachunki: gaz, energia, mandaty, telefony, 
Internet, wpłaty US, ZUS, wszelkie dowolne opłaty.

W ofercie również POŻYCZKI DO 3000 zł
BANKOWA JAKOŚĆ USŁUG  

Podmiot nadzorowany przez KNF

Znowu otwarta w siedzibie SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20

0 zł - za opłatę czynszową  

  w SSM i SM „Michał”*

* do 1000 zł

s-560/7-20

EXPERT
Agencja Opłat

www.gfexpert.pl

OZONOWANIE
MIESZKAŃ
250 zł/mieszkanie

ozon zabija wirusy,

bakterie, usuwa

nieprzyjemne zapachy

tel. 723 88 77 66

www.ozon1.pl
s-oz/7-20

Nie ma się czemu dziwić. Przerwa 
w dostępie do obiektów sportowych 
dla kogoś, kto bywa na nich regularnie, 
zrobiła swoje. Ich ponowne otwarcie 
sprawiło, że szybko się one zapełniły. 

Harmonogram treningów nie zmie-
nił się w porównaniu do zajęć letnich 

z ubiegłego roku. Sposób ich prowa-
dzenia także: trener – w zależności od 
boiska Dariusz Rzeczniczek lub Ro-
bert Razakowski – organizuje naj-
pierw część ćwiczeniową, by później 
płynnie przejść do sparingów. Do tego 
wszystkiego doszedł jednak jeszcze 

jeden dodatkowy, bardzo ważny ele-
ment (organizacyjny) treningu.

Dezynfekcja
Od pierwszych zajęć po wznowieniu, 

trenerzy stosują się do zaleceń sani-
tarnych. Treningi mają charakter za-
mknięty: na terenie ogrodzonego bo-

iska wielofunkcyjnego znajdują się tyl-
ko dzieci – zapisani uczestnicy, a ich 
opiekunowie pozostają poza nim. Na 
wejściu dezynfekowane są ręce, de-
zynfekcji na bieżąco też poddawane 
są ławki, bramki. Dalej także pachoł-
ki, znaczniki, drabinki szkoleniowe, 

piłki wykorzystywane w trakcie zajęć. 
Gdy teren ogrodzonego boiska opuści 
młodsza grupa, wpuszczana jest do-
piero starsza, i znów następuje akcja 
dezynfekcyjna. Na koniec obu zajęć 
dezynfekowana jest furtka boiska. Po 
każdym treningu prane są narzutki pił-
karskie, rozróżniające drużyny.

Zapisy na treningi? Otwarte
Mimo pewnych ograniczeń i dodat-

kowych czynności, wciąż można za-
pisywać swoje pociechy. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy przyjść 

z dzieckiem na jedno z zajęć i wypi-
sać odpowiednią deklarację, jaką ma-
ją przy sobie trenerzy. Należy pamię-
tać jednak o sztywno ustalonym prze-
dziale wiekowym 7-12 lat (funkcjo-
nują dwie grupy podstawowe – 7-9  
i 10-12 lat). rg

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

G ł ó d  g r yG ł ó d  g r y
OdOd kilku tygodni dzieci uczestniczące w zorganizowanych przez SSM 

treningach piłkarskich wróciły do gry na wolnym powietrzu i ga-
niają za piłką z podwójną energią!
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Centrala SSM 32-6091-400
Sekretariat SSM 32-6091-401

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

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

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

Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406
Agencja EXPERT
poniedziałki:  godz. 9.00-17.00
wt., śr.,czw.: godz. 9.00-15.00
piątki:  godz. 8.00-13.00

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Innych Mediów SSM  
 tel. 32-228-00-85
rozliczenia c.o. biuro_rozliczen@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl
Pogotowie TECHNICZNE 
i DŹWIGOWE SSM 602 672 890

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

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

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

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

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

ADM – telefony i adresy e-mailowe 
„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl

„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl

„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl

„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl

„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl

„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl

„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl

I N F O R M A C J A
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

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

17 września 2020 r. o godz. 1100 

organizuje przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ustanowienie 
prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. Al. Młodych 7/21 - o pow. 42,78m2 cena wywoławcza 151.400,00zł 
 6 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

2. ul. Śląska 48b/19 - o pow. 42,78m2 cena wywoławcza 137.600,00zł 
 6 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać do 16. 09. 2020 r. 
po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administracją osiedla „Młodych” 
pod numerem tel. 32-228-39-47 (dot. mieszkania przy ul. Al. Młodych 7/21) oraz 
Administracją osiedla „Centrum” pod numerem tel. 32-228-17-39 (dot. mieszkania 
przy ul. Śląskiej 48b/19).

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest 
w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 17.09.2020 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 obo-

wiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie interneto-
wej www.ssm.siemianowice.pl

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.
Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu miesz-

kalnego zobowiązane są do posiadania notarialnego pełnomocnictwa. 
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium nastę-

puje na wskazanynr konta bankowego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym 

momencie bez podania przyczyny.
ZARZĄD SSM

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, 
że z przyczyn technicznych poszczególne części 

Walnego Zgromadzenia Członków SSM osiedli:
- im. Juliana Tuwima – 9. 07. 2020 r. godz. 16.30,
- „Chemik” – 10. 07. 2020 r. godz. 16.30,
- „Młodych” – 13. 07. 2020 r. godz. 16.30,
- „Michałkowice” – 15. 07. 2020 r. godz. 16.30,
- „Węzłowiec” – 16. 07. 2020 r. godz. 16.30

odbędą się w Siemianowickim Centrum Kultury przy ul. Niepodległości 45.
Informujemy również, że część IV osiedli „Centrum“, „Bańgów“ odbędzie się w Do-

mu Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości 51  14. 07. 2020 r. godz. 16.30.

Terminy zajęć piłkarskich na boiskach osiedlowych:
„Michałkowice” (ul. Przyjaźni) - poniedziałki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Tuwima” (ul. W. Korfantego 9-10) – wtorki:

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Węzłowiec” (ul. Wł. Jagiełły 33) – środy:

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Bańgów” (ul. M. Skłodowskiej-Curie) –  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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Tym razem obrady ze względu na 
obostrzenia epidemiologiczne odby-
ły się w Domu Kultury „Chemik”, gdzie 
można było zachować wymagane od-
ległości między osobami.

W porządku obrad oprócz punktów 
proceduralnych znalazły się:
- Analiza stanu zaległości w opłatach 

czynszowych wraz z podjęciem 
uchwały.

- Harmonogram robót remontowo-kon-
serwacyjnych instalacji wewnętrznej 
c.o. i c.w.u. w ramach przygotowa-
nia sezonu grzewczego 2020/2021.

- Zmiany w Regulaminie rozliczeń 
kosztów energii cieplnej na ce-
le centralnego ogrzewania i cie-
płej wody użytkowej z zastosowa-
niem indywidualnych zaworów ter-
mostatycznych, podzielników kosz-
tów i wodomierzy c.w.u. w miesz-
kaniach i lokalach użytkowych Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej.

- Sprawy terenowo-prawne.
- Informacja dotycząca działalności in-

westycyjnej Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. 

- Działalność DK „Chemik” - covid – 19. 
Sprawozdanie publikujemy
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-

KULTURALNA SIEMIANOWICKIEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W OKRESIE OD 1.01. - 13. 03. 2020 

ROKU
- w ramach akcji „Zima 2020” w za-

jęciach półkolonijnych uczestniczy-
ło 60 dzieci. W czasie tygodnio-
wych turnusów organizowane były 
gry i zabawy sportowo rekreacyjne 
i świetlicowe organizowane wspól-
nie z MTKKF i LOK. Ponadto zor-
ganizowano 2 wycieczki autokaro-
we do Wisły i Brennej, 4 wyjścia na 
basen Zespołu Szkół Sportowych, 
wspólnie z Centrum Edukacji Zawo-
dowej na 8 laptopach zrealizowa-
no program „Kim chcę być” i „Po-
rusz umysł”. Ferie zakończył bal 
przebierańców i konkurs „Mam ta-
lent”. W godzinach popołudniowych 
od godziny 1600 do 2000 organizowa-
ne były zajęcia świetlicowe dla mło-
dzieży szkół ponadpodstawowych,

- w ramach pracy z dziećmi zorgani-
zowano 8 imprez, w których udział 
wzięło około 400 dzieci i rodziców. 
Były to imprezy typu: dziecięce ba-
le przebierańców, zajęcia sporto-
we, świąteczne jasełka przedszko-
laków, dyskoteki dziecięce, zajęcia 
sekcji Hip Hop itp.,

 - w 2020 roku w placówkach SSM 
działały 2 kluby Seniora. Człon-

kami klubów jest aktualnie ponad 
240 osób. W trakcie spotkań klu-
bowych organizowane są obcho-
dy rocznic i świąt, spotkania z cie-
kawymi osobami. Wielką popular-
nością cieszą się zabawy taneczne. 
Łącznie w tym roku zorganizowano 
10 imprez, 2 wycieczki autokarowe. 
Chór Klubu Seniora dał 3 koncerty,

- na podkreślenie zasługuje  działalność 
Polskiego Związku Niewidomych 
i Stowarzyszenia Amazonek. Na or-
ganizowanych spotkaniach udzielane 
są porady lekarzy, psychologów oraz 
pomoc w wielu sprawach. Organizo-
wane są też wycieczki, wczasy, za-
jęcia rehabilitacyjne i wiele innych ini-
cjatyw. Zorganizowano 10 spotkań,

- znaczącą formą działalności jest dzia-
łalność w zakresie sportu i rekre-
acji. Prowadzona jest ona w oparciu 
o Terenowe Ognisko TKKF „Rytm”. 

W okresie 3 miesięcy tego roku zor-
ganizowano 12 imprez/tenis stołowy, 
strzelanie, kręgle, zajęcia ZUMBA.

W 2020 r. kontynuowano i roz-
winięto akcję całorocznego szko-
lenia piłkarskiego dla dzieci 
i młodzieży pod kierunkiem licencjo-
nowanych trenerów. W zajęciach brało 
udział około 100 uczestników w 3 gru-
pach wiekowych. Zajęcia odbywały się 
na na salach gimnastycznych: S.P.-1, 
Z.S.S. S.P.-16 i Z.S.O. i Z. 

Zajęcia wznowiono od 15 czerwca 
po złagodzeniu przepisów epidemio-
logicznych.

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ostatnie w kadencji
29 czerwca na swym ostatnim posiedzeniu w kadencji 2017-2020 spo-

tkała się Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dokonując wyboru
nie dajmy się zwieść pięknym słowom

i oratorskim wystąpieniom. Oddzielmy ziarno od plew. Nośnych deklaracji i haseł jest wiele – zdecydowanie 
gorzej jest z ich realizacją. Diabeł jak to się mówi zawsze tkwi w szczegółach. Zawsze łatwo jest stwierdzić: 
gdzieś tam czynsze są niższe, bo kto sprawdzi, jakie faktycznie są i co ma na nie wpływ? Kto zweryfikuje ceny 
usług, materiałów w danym regionie kraju, jakiejś miejscowości i związane z tym koszty? Kto zbada, czy mniejsze 
opłaty nie wynikają z faktu, iż zasoby mieszkaniowe są tam po prostu młode i tym samym nie potrzebują dużych 
nakładów na niezbędne remonty? Kto sprawdzi: jak kształtują się ceny energii i jak wysokie są podatki lokalne? 
A może mniejsze opłaty wynikają z tego, że remonty ogranicza się do niezbędnego minimum lub wykonuje tylko 
ładne dla oka, że zbędne są docieplenia, bo budynki wybudowano w nowszych technologiach? A może gdzieś 
tam mniej dba się o infrastrukturę towarzyszącą? Ale hasło:  tam jest taniej i u nas też może tak być pobudza 
wyobraźnię, bo nikomu się nie przelewa. Rzeczywistość nie jest jednak hasłowa i tak prosta, bo rosną koszty 
niezależne od władz żadnej spółdzielni, czego nie można powiedzieć o indywidualnych dochodach, emeryturach.

Proszę Państwa!
Niech w Radzie Nadzorczej zasiądą osoby rozważne, doświadczone i autentycznie godne naszego zaufania. Sprawdzone 

w pracy Rad Osiedlowych.
Życzę wszystkim dokonania mądrego wyboru, a nowej Radzie Nadzorczej życzę, by za trzy lata mogła wszystkim 

mieszkańcom spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć z podniesionym czołem: Nie mamy się czego wstydzić i nie 
zniszczyliśmy dorobku poprzedników!!!

(-) Wiesław Jaźwiec
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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Najbardziej aktualną informację uzy-
skamy pod numerami telefonu 602 
110 424 albo 796 491 766 lub na stro-
nie internetowej Domu Kultury „Che-
mik” (domkultury.siemianowice.com).

Otwarte drzwi 
 DK „Chemik”

Sam Dom Kultury „Chemik” swoją 
działalność wznowił już kilka tygodni 
temu, choć jeszcze nie na 100% ob-
rotów, również dlatego, że część zajęć 
– jak zwykle o tej porze – zawieszona 
jest na okres wakacji. 

Wśród aktualnych propozycji na spę-
dzenie wolnego czasu w „Domu Kultu-
ry „Chemik” - przy zachowaniu zaleceń 
sanitarnych - znajdziemy:

- zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofa-
larstwo,

- zajęcia LOK. Strzelectwo z broni 
pneumatycznej,

- brydż, - skat, - tenis stołowy.
Doraźnie, ale funkcjonują: Stowarzy-

szenie Amazonek „Razem”, Kluby Se-
niora, a także koło Polskiego Związku 
Niewidomych - Klub Centrum (ul. Po-
wstańców 54).

Więcej szczegółów uzyskamy pod 
numerem telefonu 32 228-20-90.

Jedyna w mieście kręgielnia 
znów w grze

Nie tylko w DK „Chemik” będzie war-
to długo i miło spędzić wolny czas 
w letnie miesiące. Krócej, ale za to in-

tensywnie można spróbować się zaba-
wić - na przykład w kręgle - w Centrum 
Rozrywki „RENOMA”.

Tylko na okres wakacji dzieci i młodzież 
mają zniżkę 20% za każdą godzinę gry – 
za okazaniem legitymacji szkolnej – od 
poniedziałku do piątku od 11.00 do 17.00 
(ostatnia godzina gry od 16.00). Będąc 
w „RENOMIE” możemy nie tylko pograć 
w kręgle, ale także w bilard czy piłkarzy-
ki. Jest też bar, gdzie można przysiąść 
i czegoś się napić albo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się w osiedlu „Che-
mik” przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 37. Czynna jest od niedzieli do czwart-
ku w godzinach od 11.00 do 23.00 oraz 
w piątek i sobotę od 11.00 do 1.00. rg

Działalność kulturalna wraca, ale…
W tym roku letnie półkolonie dla dzieci organizowane w Domu Kultury „Chemik” w tradycyjnej formie nie od-

będą się. Wypracowywany jest w tej chwili zaawansowany plan, w jaki sposób zorganizować zajęcia świe-
tlicowe w mniejszych grupach i w podziale godzinowym, z wykorzystaniem infrastruktury na miejscu.

Dwaj kandydaci, którzy znaleźli się 
w drugiej turze wyborów prezydenc-
kich (12 lipca) uzyskali odpowiednio: 
- Rafał Trzaskowski – 11.500 głosów 

mieszkańców (35,78%),
- Andrzej Duda – 11.146 głosów 

mieszkańców (34,67%).
Dalszy rozkład głosów i zajętych 

miejsc był podobny jak w skali całej 
Polski. Wśród czołowych kandydatów, 
w naszym mieście, jedynie Robert Bie-
droń i Władysław Kosiniak-Kamysz za-
mienili się miejscami:
- Szymon Hołownia – 5.494 głosów 

(17,09%),
- Krzysztof Bosak – 2.257 (7,02%),
- Władysław Kosiniak-Kamysz – 580 

(1,80%),

- Robert Biedroń – 897 (2,79%),
 - Stanisław Żółtek – 80 (0,25%),
- Waldemar Witkowski – 58 (0,18%),

- Paweł Tanajno – 56 (0,19%),
- Marek Jakubiak – 48 (0,15%)
- Mirosław Piotrowski – 29 (0,09%).

Wśród 49.621 uprawnionych do gło-
sowania pełnoletnich mieszkańców 
Siemianowic Śląskich, do urn wybor-
czych w ostatnią niedzielę czerwca 
wybrało się 32.145 wyborców.

Przed nami druga tura  
– spełnijmy obywatelski obowiązek.

rg

Wybory Prezydenckie 2020

Minimalna przewaga
Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej podczas 

pierwszej tury wyborów prezydenckich, 28 czerwca br., frekwen-
cja w Siemianowicach Śląskich była zbliżona do ogólnokrajowej i wynio-
sła 64,57%, a największe poparcie, niewielką różnicą głosów, uzyskał Ra-
fał Trzaskowski.

W okresie zaostrzonych przepisów 
i zawieszenia decyzją Prezydenta Mia-
sta  działalności placówek oświato-
wych i kulturalnych z powodu pandemii 
w Domu Kultury prowadzone były dy-
żury informacyjne oraz prace porząd-
kowe i techniczne. Aktualnie prowadzi-
my działania zmierzające do przepro-
wadzenia półkolonii dla dzieci. Złożyli-
śmy wniosek do Urzędu Miasta o przy-
znanie dotacji. Jesteśmy też na etapie 
oczekiwania na na decyzję Straży Po-

żarnej, która jest niezbędna do złożenia 
wniosku o rejestrację półkolonii w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej. Przepisy 
do których jest aktualny dostęp stwa-
rzają wiele trudności, które powodu-
ją że do chwili obecnej nie podjęliśmy 
jeszcze decyzji o organizacji półkolonii. 
Alternatywą w razie ich nie odbycia bę-
dzie organizacja zajęć świetlicowych.

Rada przyjęła przygotowane materiały.
Prowadzący obrady Wiesław Jaź-

wiec – przewodniczący RN SSM, zło-

żył obecnym członkom podziękowania 
za zaangażowanie, zdyscyplinowanie 
i konstruktywną trzyletnią pracę w Ra-
dzie. Ubiegającym się o ponowny wy-
bór życzył powodzenia. Szef RN po-
dziękował także Zarządowi Spółdzielni 
za dobrą współpracę i dbałość o zaso-
by i finanse SSM. Prosił o przekazanie 
wyrazów uznania pracownikom Spół-
dzielni. Wszystkim obecnym przekazał 
życzenia zdrowia i pomyślności. 

Pes
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Pracowita kadencja
Ponad 60-letnia Siemianowicka Spół-

dzielnia Mieszkaniowa to dziś blisko 
15 tysięcy członków, ponad 27 tysięcy 
mieszkańców użytkujących 12,5 tysię-
cy mieszkań i 2 tysiące garaży. O od-
powiedzialności, jaka ciąży na Ra-
dzie Nadzorczej – organie statutowym 

tak dużego podmiotu, jakim jest SSM, 
przekonali się jej członkowie podczas 
minionej kadencji, jak i zresztą wszyst-
kich poprzednich. RN w swoich założe-
niach kontroluje i – jak samo określenie 
wskazuje – nadzoruje działalność Spół-
dzielni jako całości. Czuwa też nad pra-
cą Zarządu, uchwala plany gospodar-
cze. To przekłada się na konieczność 
zaangażowania członków RN w prace, 
nad którymi to gremium debatuje, spo-
tykając się w komisjach, a później na 
comiesięcznych posiedzeniach. 

Trzeba pamiętać, że działalność spół-
dzielni mieszkaniowych dotyka spraw 
bytowych dużej części społeczeństwa. 
Kształtowanie tej działalności musi za-
tem respektować zasady prawne, efek-
tywności ekonomicznej, oraz rzetel-
ności społecznej. Kierunki działalno-
ści powinny zmierzać – to oczywiste – 
do podnoszenia standardu techniczne-
go posiadanych zasobów, poprawy wa-
runków zamieszkiwania. Spółdzielnie 
powinny zapewnić lokale (wraz z oto-
czeniem budynków), w których po pro-
stu dobrze się żyje czy pracuje.

Mając to na względzie, w minionej ka-
dencji należało „przepracować” szereg 
tematów, mających dla nas jako spół-
dzielców duże znaczenie. Istotne by-
ły kwestie płynności finansowej, czym 
zajmowała się na bieżąco Komisja Re-
wizyjna. W związku ze zmianą Sta-
tutu SSM w 2018 roku, sprawy, nad 

którymi się pochylano dotyczyły też 
między innymi nowelizacji regulami-
nów wewnątrzspółdzielczych. Wyma-
gały one wprowadzenia nowych roz-
wiązań pod dzisiejsze potrzeby miesz-
kańców. A te, dobrze widoczne były już 
z poziomu osiedlowej administracji czy 
Rady Osiedla, będącej reprezentantem 
mieszkańców w strukturach spółdziel-
czych. Nad ich ostatecznym kształ-
tem pracowała Rada Nadzorcza. Tym 
sposobem uchwalono (znowelizowano) 
między innymi: „Regulamin Obowiąz-
ków Spółdzielni i jej Członków”, „Regu-
lamin Porządku Domowego dla użyt-
kowników lokali SSM”, a także „Regu-
lamin Zarządu SSM”, Regulamin Rady 
Osiedla SSM czy „Regulamin Zebrań 
Osiedlowych Członków SSM”.

Kolejnym segmentem problemów by-
ły plany remontowo-konserwacyjne, 
uchwalane dla poszczególnych osiedli 
każdego roku i ich wykonanie tak pod 
kątem rzeczowym, jak i finansowym. 
Propozycje przedstawiane były przez 
poszczególne administracje SSM na ze-
braniach Rad Osiedlowych, tam dysku-

towane i opiniowane, a dalej przez Za-
rząd SSM przedkładane do oceny i osta-
tecznej konsultacji Radzie Nadzorczej. 

Kluczowe decyzje podejmowano też 
uchwalając wielkie ogólnospółdzielcze 
programy, jak np. „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest (ele-
wacyjnych płyt acekolowych) z tere-
nów SSM na lata 2020-2027”, zmia-
ny w stawkach opłat, rozważając kwe-
stię podejścia do RODO i wiele innych.

O swojej działalności w organie nad-
zorczym Spółdzielni mówi Wanda Sto-
larczyk – Sekretarz Komisji Rewi-
zyjnej Rady Nadzorczej SSM mija-
jącej kadencji, a równocześnie czło-
nek Rady Osiedla „Chemik”: - Kaden-
cja Rady Nadzorczej upłynęła rzeczy-
wiście bardzo pracowicie. Podjęto wie-
le uchwał korzystnych, uważam, dla 
mieszkańców zamieszkałych w zaso-
bach SSM. Powiem tak: w mojej oce-
nie duże znaczenie ma to, że działam 
od lat w Radzie Osiedla. Zaczynając 
„od dołu”, i tam na co dzień stykając 
się z osiedlowymi bolączkami miesz-
kańców i potrzebami osiedla, dało mi 
pewien ogląd i doświadczenie potrzeb-
ne w pracy Rady Nadzorczej, które 
mogłam tutaj spożytkować. Moim zda-
niem tak powinna wyglądać ta droga 
do najwyższych struktur Spółdzielni. 
To wielka odpowiedzialność, by zado-
wolić mieszkańców. Tym milej słyszeć, 
gdy o naszej Spółdzielni mówi się po-
zytywne rzeczy – stwierdziła.

Nieco inaczej na wartość działal-
ności w Radzie Nadzorczej spogląda 
Marcin Klimczak – inny z jej członków 
mijającej właśnie kadencji: - Przez ten 
czas wiele się nauczyłem. Praca w Ra-
dzie Osiedla wspaniale uzupełnia pra-
cę w Radzie Nadzorczej. Świadomość 
i wpływ na podejmowane tematy na 
RN ma przełożenie   w podejmowaniu 
decyzji na zebraniach Rady Osiedla 
i odwrotnie. Wiele problemów, z jakimi 
boryka się Rada Osiedla oraz miesz-
kańcy osiedla chce się załatwić najle-
piej od ręki. Niestety, nie wszystko da 
się tak zrobić. I tutaj przychodzi z po-
mocą doświadczenie zebrane pełniąc 
funkcję członka Rady Nadzorczej. Ma-
jąc za sobą Zarząd SSM oraz wiedzę 
zdobytą w RN, znalezienie rozwiąza-
nia przychodzi o wiele łatwiej. Chcia-
łem podziękować za ten czas spędzo-
ny w szeregach RN oraz zaufanie, ja-
kim mnie obdarzono. Ta lekcja zosta-

Ciężar odpowiedzialności
Nie ma w życiu Spółdzielni ważniejszego wydarzenia niż coroczne 

Walne Zgromadzenie. W tym roku jest ono o tyle istotniejsze, 
iż wybierzemy nową Radę Nadzorczą na kolejną, 3-letnią kadencję. Ludzi, 
którzy swoją wiedzą i doświadczeniem będą w stanie rzetelnie wypełniać 
swoje obowiązki na rzecz dobra wspólnego. 

Każdą spółdzielczą inwestycję nadzoruje Rada Nadzorcza  Każdą spółdzielczą inwestycję nadzoruje Rada Nadzorcza  
- tu: Skwer Lawendowy w os. „Młodych” w trakcie budowy (2014)- tu: Skwer Lawendowy w os. „Młodych” w trakcie budowy (2014)

Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!



7MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2020

nie na całe życie. Życzę powodzenia 
w pełnieniu funkcji Radnego przyszłym 
członkom – powiedział Marcin Klim-
czak, który jest równocześnie człon-
kiem Rady Osiedla „Węzłowiec”. 

Organizm żywy
Siemianowicką Spółdzielnię 

Mieszkaniową od zarania tworzą lu-
dzie. To organizm, którym zarzą-
dza Zarząd, na ręce patrzy mu Rada 

Nadzorcza, a bardzo ważnym gło-
sem doradczym ze strony miesz-
kańców są Rady Osiedlowe. Gdy 
to wszystko dobrze funkcjonuje, efek-
ty widać. Oczywiście nie jest idealnie. 
Jest wiele problemów, z którymi przy-
chodzi i przyjdzie się mierzyć w naj-
bliższych latach. Wybierając ludzi zna-
jących nasze, spółdzielców, oczekiwa-
nia, potrzeby, możemy mieć nadzieję, 

że pracując nad kolejnymi uchwałami 
Rady Nadzorczej podczas nadchodzą-
cej kadencji jej członkowie, będą kie-
rować się naszym wspólnym dobrem.

Podczas tegorocznego WZ o 16 man-
datów ubiegać się będzie 31 kandyda-
tów. Ich wykaz publikujemy w dalszej 
części „MS”. Prezentujemy także skła-
dy osobowe Rad Osiedli SSM.

 rg

1. Baranowicz-Pluskwik Joanna
2. Bochenek Dariusz
3. Cebula Adam
4. Cieluch Piotr
5. Czerwonka Bogusław
6. Dudek Jan
7. Dzierwa Tomasz
8. Gościniak Andrzej
9. Janik Krystian
10. Janota Marcin
11. Jaźwiec Wiesław

12. Krzemień Wioletta
13. Kwiatkowska Danuta
14. Lech Maria
15. Łączyński Damian
16. Majnusz Piotr
17. Małecka Ewelina
18. Matczak Wojciech
19. Michniewska Otylia
20. Merta Barbara
21. Orlikowska Martyna
22. Osyra Ryszard

23. Pieczykolan Bartłomiej
24. Rogoż Zbigniew
25. Rusin Ewa
26. Serafin Marta
27. Seweryn Bogdan
28. Sowiński Arkadiusz
29. Szreter Lucyna
30. Śpiewak Krzysztof
31. Termin Karol

Lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej SSM:

Os. „Chemik”
1. Jan Dudek – Przewodniczący 
2. Klaudiusz Kowolik – zastępca 

Przewodniczącego
3. Maria Jurczyk – Sekretarz  
4. Ewa Dinges
5. Stefan Janda
6. Krzysztof Kusz
7. Wojciech Matczak
8. Ewa Ozner
9. Zbigniew Rogoż
10. Andrzej Sławiński
11. Wanda Stolarczyk

Os. „Bańgów”
1. Mieczysław Hojda – Przewodniczący 
2. Marcin Ciszewski – zastępca 

Przewodniczącego
3. Barbara Florek – Sekretarz  
4. Adam Cebula 
5. Adam Dragański 
6. Małgorzata Germel 
7. Leon Pichen 
8. Marek Redlicki
9. Dariusz Rzeźniczek 
10. Julian Spławski 
11. Monika Wilk 

Os. „Tuwima”
1. Maria Lech – Przewodnicząca
2. Ryszard Osyra – zastępca Prze-

wodniczącego
3. Bronisław Breguła – Sekretarz

4. Adam Górecki
5. Beata Bernacikowska 
6. Danuta Kwiatkowska 
7. Wiesława Mika 
8. Kazimierz Smakosz 
9. Renata Soduś
10. Bolesław Zabawa 

Os. „Centrum”
1. Andrzej Jagiełło – Przewodniczący
2. Lucyna Szreter – zastępca Prze-

wodniczącego
3. Elżbieta Hołowczak – Sekretarz
4. Tadeusz Dudek 
5. Józef Dworski 
6. Jerzy Koszorek 
7. Barbara Merta 
8. Joanna Baranowicz-Pluskwik 
9. Stanisław Solowski 
10. Teresa Woźniak 

Os. „Młodych”
1. Jerzy Kurzawa – Przewodniczą-

cy RO
2. Andrzej Chyliński – zastępca Prze-

wodniczącego
3. Urszula Madeja – Sekretarz  
4. Gabriela Bednarek 
5. Rajmund Kawik 
6. Jan Ksol 
7. Bronisław Laube 
8. Piotr Majnusz 
9. Ewelina Małecka 

10. Stanisław Tomalik 
11. Leszek Wielogórski 

Os. „Michałkowice”
1. Dariusz Bochenek – Przewodniczą-

cy RO
2. Barbara Henel – zastępca Prze-

wodniczącego
3. Zdzisława Skrzypiec-Kijo - Sekre-

tarz  
4. Piotr Cieluch 
5. Stefania Dziura-Lattka 
6. Ilza Głogowska 
7. Marian Grabowski 
8. Robert Japtok 
9. Janina Krzyżowska 
10. Krystian Kurek 
11. Mikołaj Wajda 

Os. „Węzłowiec”
1. Wiesław Jaźwiec – Przewodniczący
2. Andrzej Waldera – zastępca Prze-

wodniczącego
3. Marcin Klimczak – Sekretarz  
4. Waldemar Buchta 
5. Janusz Dudek 
6. Wiesław Gola 
7. Damian Łączyński 
8. Jakub Nowak 
9. Bogdan Seweryn 
10. Karol Szelest 
11. Krzysztof Wojtynek 

Lista kandydatów na delegata 
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej na Zjazd Regionalnego 
Związku Rewizyjnego SM w Katowicach:

1. Stolarczyk Wanda
2. Śliwiok Krystyna

Lista kandydatów na przedstawicieli 
na VII zjazd branżowy Kongresu 

Spółdzielczości:
1. Grzyb Marek
2. Krupski Zbigniew
3. Kurzawa Jerzy

Składy osobowe Rad Osiedli SSM w kadencji 2018 – 2023
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DoDatek mieszkaniowy 
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal mieszkal-
ny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, ze świadczenia mo-
gą skorzystać:
- najemcy oraz podnajemcy loka-

li mieszkalnych (dot. lokali komu-
nalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym czyn-
szowym, mieszkań wynajmowa-
nych na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszkanio-
wych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budyn-
kach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalnego 
i ponoszące wydatki związane z je-
go zajmowaniem (np. na skutek 
umowy użyczenia).

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, dający podstawę 
do przyznania dodatku mieszkanio-
wego. Przysługuje on osobom, jeże-
li średni miesięczny dochód brutto na 1 
członka gospodarstwa domowego uzy-
skany przez 3 miesiące poprzedzają-
ce datę złożenia wniosku nie przekra-
cza 175% kwoty najniższej emerytury 
(od 1.03. 2020 r. to 1.200 zł) w gospo-
darstwie jednoosobowym to 2.100 zł 
i 125% tej kwoty w gospodarstwie wie-
loosobowym, tj. 1.500 zł.
Kwota brutto to kwota bez składki:
- emerytalnej, - rentowej, - chorobowej.

Do dochodu nie wlicza się m.in. 
świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z ty-
tułu urodzenia dziecka, dodatku z ty-
tułu urodzenia dziecka, pomocy w za-
kresie dożywiania, zasiłków pielęgna-
cyjnych oraz dodatków pielęgnacyj-
nych, zasiłków okresowych z pomo-
cy społecznej, jednorazowych świad-
czeń pieniężnych i świadczeń w na-
turze z pomocy społecznej, dodatku 
mieszkaniowego.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkaniową 
wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby,
- 40 m2 dla 2 osób,
- 45 m2 dla 3 osób,
- 55 m2 dla 4 osób,
- 65 m2 dla 5 osób,

- 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Kryteriów określających szczegóło-

we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

Dodatek może nie być przyznany, 
w przypadku, gdy w wyniku przepro-
wadzenia wywiadu środowiskowego 
zostanie ustalone, że występuje ra-
żąca dysproporcja pomiędzy niskimi 
dochodami wykazanymi w deklara-
cji a faktycznym stanem majątkowym 
wnioskodawcy, wskazującym, że jest 
on w stanie uiszczać wydatki związa-
ne z zajmowaniem lokalu mieszkalne-
go (domu jednorodzinnego), wykorzy-
stując własne środki i posiadane zaso-
by majątkowe lub, gdy faktyczna liczba 
wspólnie stale zamieszkujących i go-
spodarujących z wnioskodawcą jest 
mniejsza niż wykazana w deklaracji.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca lipca, to po je-
go pozytywnym rozpatrzeniu przyznany 
dodatek otrzymamy od 1 sierpnia.

UWAGA!!! O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 
z następującą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości 
- w terminie nie dłuższym niż 3 miesią-
ce. Decyzja o przyznaniu dodatku wy-

gasa, jeżeli zaległości nie zostaną ure-
gulowane w tym czasie. O ponowne 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 
można wystąpić wyłącznie po uregulo-
waniu tych zaległości.

WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że doda-
tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.

DoDatek energetyczny

Kolejną formą pomocy państwa dla 
osób posiadających problemy finanso-
we jest dodatek energetyczny. Świad-
czenie zostało wprowadzone noweli-
zacją Prawa energetycznego uchwa-
loną 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 984). Jest ono zadaniem z za-
kresu administracji rządowej. Dodatek 
energetyczny wypłacają gminy, któ-
re otrzymują na ten cel dotacje z bu-
dżetu państwa na finansowanie wy-
płat w granicach kwot określonych na 
ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek 
energetyczny przysługuje tzw. wraż-
liwemu odbiorcy energii elektrycznej 
i jest przyznawany w formie ryczałtu.

WrażliWy oDbiorca

Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszka-

niowy, 
- jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycz-
nej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,

- mieszka w miejscu dostarczania 
energii.

Aby otrzymać wsparcie na pokry-
cie rachunków za prąd, Wrażliwy Od-
biorca musi złożyć w gminie wnio-
sek i dołączyć do niego kopię umo-
wy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi mie-
sięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku 
energetycznego ogłaszanej przez mi-
nistra właściwego do spraw gospo-
darki. 

Dodatek energetyczny wypła-
ca się ODbiorcy WrażliWemu energii 
elektrycznej do 10 każdego miesią-
ca z góry, z wyjątkiem stycznia, kiedy 
to dodatek energetyczny wypłaca się  
do 30. dnia tego miesiąca.

Szczegółowe informacje 
o wszelkich kryteriach 

przyznawania obydwu dodatków, 
zainteresowani uzyskają w:

Referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

w Siemianowicach Śl.,
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

Wrażliwy odbiorca, dodatek energetyczny, mieszkaniowy

Pomóż sobie
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Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, 
o której przeznaczeniu decydują każdego roku w głosowa-
niu mieszkańcy. W przyszłym roku do rozdysponowania bę-
dzie bagatela – do 2 200 000,00 zł (dwa miliony dwieście ty-
sięcy zł). Znaczną część tych pieniędzy „ugrano” właśnie na 
tereny spółdzielcze lub przyspółdzielcze. Dzięki temu jakąś 
część spółdzielczych środków finansowych będzie można 

zaplanować na inne potrzeby remon-
towe, których w osiedlach cały czas 
nie brakuje.
Setki metrów nowych nawierzchni 

chodników, drogi
Jedną z osiedlowych bolączek „Bań-

gowa”, „Węzłowca” i „Chemika” jest stan 
niektórych traktów pieszych. Zwycięski 
łączony projekt dla trzech osiedli SSM 
obejmuje m.in.: remonty chodników przy ulicach: Niepodle-
głości 58, 61, A. Zgrzebnioka 25; 38-40, W. Wróblewskie-
go 71 („Chemik”), Wł. Jagie-
ły 1 – Grunwaldzka 6 („Wę-
złowiec”), Wł. Reymonta 10-
12; 46-56, K. Szymanowskie-
go 2 („Bańgów”), budowę no-
wego chodnika przy ul. Wł. Ja-
giełły 27-31. Kwota pozyska-
na na ten cel to 440 tys. zł (405 
głosów). - Chciałbym podzię-
kować wszystkim osobom, któ-
re oddały głos na mój projekt. 
To Wy, sami jako mieszkań-
cy tych osiedli wskazaliście co 
warto naprawić i zmodernizo-
wać. Nowe chodniki zdecydo-
wanie poprawią estetykę osiedli, a seniorzy docenią prostą 
nawierzchnię. Z kolei wybór ławeczek przysiadkowych planu-
ję skonsultować z Wami, tak aby wybrane dokładnie odpowia-
dały naszym oczekiwaniom. Na osiedlu „Chemik” zostanie wy-
remontowana droga w okolicach kręgielni, a dla młodych ro-
dziców z wózkami dziecięcymi i osób z niepełnosprawnościa-
mi powstanie specjalny podjazd przy ulicy W. Wróblewskie-
go – mówi Jakub Nowak, członek Rady Osiedla „Węzłowiec”.

Budżet Obywatelski połączył wszystkich
Kolejny projekt, jaki wygrał dotyczy remontu drogi dojazdowej 

przy ulicy Michałkowickiej 25-35 w kierunku segmentu garaży 
spółdzielczych i utwardzenia miejsc postojowych wzdłuż niej. 
Autorem projektu jest Joanna Baranowicz-Pluskwik z Rady 
Osiedla „Centrum”: - Pomysł dotyczy właściwie terenu trzech 
zarządców: SSM, SM „Michał” i Urzędu Miasta. Przez lata nie-
wiele się tam prawdę mówiąc działo. Droga z płyt bodaj sprzed 
kilkudziesięciu lat, parkowanie w kurzu, a teren przed garaża-
mi SSM musi być co jakiś czas uzupełniany żwirem. Realiza-
cja projektu rozwiąże te wszystkie problemy. Tak jak trudno by-
ło partycypować w kosztach inwestycji w ten teren każdemu 
z tych zarządców osobno, tak myślę, że Budżet Obywatelski 
nas połączył – puentuje Baranowicz-Pluskwik, dziękując rów-
nocześnie za zaangażowanie wszystkich i głosy mieszkańców. 
Przyznana kwota na projekt to 400 000 zł (389 głosów).

„Młodych” będzie miało swój park
„Park Leśny wraz ze ścieżką rekreacyjną na terenie przy 

Alei Młodych” – to połączony projekt dwóch wnioskodaw-
ców: radnej Rady Miasta Małgorzaty Gościniak i Piotra 
Machalicy. Zagospodarowany będzie na terenach zielo-
nych za ciągiem garaży przy Alei Młodych. O celach i za-
łożeniach projektu szerzej mówi Piotr Machalica – miesz-

kaniec osiedla „Młodych”: - Spółdzielnia 
dba o swoje zasoby, o estetykę osiedla, 
za co mogę w imieniu mieszkańców po-
dziękować. Za to sąsiedztwo tych tere-
nów wyraźnie od nich odbiega. Teren za 
garażami od szeregu lat był zaniedbany, 
wiem, że Spółdzielnia występowała o je-
go uporządkowanie, ale to miało miej-
sce rzadko. Uznałem, że jest on na tyle 

atrakcyjny, że można go jednak zagospodarować i uchro-
nić przed dalszą degradacją. Wielu mieszkańców zresztą 

na ten leśny obszar zwraca-
ło uwagę, bo jest on ciągiem 
komunikacyjnym między osie-
dlami, są to zarazem skróty, 
na przykład do Kauflandu, do 
Spółdzielni czy hali tenisowej. 
Myślę, że z projektem wią-
że się wiele korzyści: popra-
wa estetyki poprzez uporząd-
kowanie terenu, drzewosta-
nu przy zachowaniu jego le-
śnego charakteru, z leśnymi 
alejkami, z ławkami do wypo-
czynku. Mamy już w osiedlu 
„Młodych” Skwer Lawendo-

wy. Tyle, że jest on często oblegany, a w słoneczne dni bra-
kuje cienia, co zwłaszcza jest dotkliwe dla starszych ludzi. 
Nie trzeba będzie więc już chodzić do Lasku Bytkowskiego, 
Parku Śląskiego. W Parku Leśnym blisko domu mieszkań-
cy Bytkowa będą mogli wypoczywać w cieniu, w otoczeniu 
natury. Poza tym, znajdzie się w nim również między inny-
mi – naturalnie położony wśród drzew – wybieg dla psów 
– wylicza Machalica. Na wykonanie całości inwestycji prze-
znaczonych zostało 400 000 zł (444 głosy mieszkańców).

Dwa pozostałe projekty, które uzyskały najwięcej głosów 
w tej edycji siemianowickiego BO to: „Remont nawierzchni 
wraz z regulacją krawężników zespołu ulic Ptasiego Osie-
dla – 2 etap” (453 głosy) i „Zagospodarowanie terenu przy 
Powiatowym Urzędzie Pracy pomiędzy ulicami Stawową 18 
a Wyzwolenia 19” w Michałkowicach (309 głosów). Łącznie 
na wszystkie 18 zweryfikowanych projektów oddanych zo-
stało blisko 4250 głosów.

Za rok znów
Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego i możliwość zło-

żenia swojego projektu, tudzież po prostu – zagłosowania 
na upatrzony projekt obywatelski, dopiero w przyszłym roku. 
Społeczne zaangażowanie mieszkańców i aktywny udział 
siemianowiczan w głosowaniu jasno pokazują, że w ten spo-
sób, wspólnymi siłami można zrobić wiele…Rafał Grzywocz

BO 2021: Wszystko wiadomo
Wiemy już, jakie projekty będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w przyszłym roku. 3 spośród 

pięciu zwycięskich dotyczy zasobów SSM lub ich bezpośredniego sąsiedztwa. Do tego przyczyniła się mo-
bilizacja mieszkańców-spółdzielców i działaczy społecznych…

W przyszłym roku odremontowana zostanie m.in. W przyszłym roku odremontowana zostanie m.in. 
część chodników przy ulicy Wł. Reymonta,  część chodników przy ulicy Wł. Reymonta,  

os. „Bańgów”os. „Bańgów”
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Brązowe pojemniki traktowane są jak 
uliczne kosze, do których można wrzu-
cić wszystko. Niestety, to powszech-
na praktyka w wielu rejonach zasobów 
SSM - od „Bańgowa” czy „Tuwima” po 

„Michałkowice”. Sporo mieszkańców 
ulega pokusie wyrzucenia tam swoich 
śmieci zmieszanych albo surowców 
wtórnych w worku i zyskania cennej 

minutki na nieotwieraniu furtki śmiet-
nika z kontenerami, gdzie ich właści-
we miejsce lub nieposegregowaniu ich 
do właściwych kolorowych pojemni-
ków. 2-3 worki ze śmieciami i pojemnik 

przeznaczony na surowce ulegające 
biodegradacji ledwo się domyka. Nici 
więc wówczas z założenia gromadze-
nia tam wydzielonych odpadów bio.

 Jeśli sami siebie nawzajem, tak po 
sąsiedzku, nie przypilnujemy, damy ci-

che przyzwolenie na marnowanie na-
szych wysiłków, co dalej może prze-

łożyć się na ocenę jakości segregacji 
odpadów przez użytkowników danej 
nieruchomości i niechciane obciążają-
ce nasze kieszenie finansowe skutki.

Jak uliczny śmietnik
Wydaje się, że jeszcze daleka droga do tego, by w brązowych pojemni-

kach, jakie funkcjonują w naszej przestrzeni miejskiej od sierpnia ze-
szłego roku, znajdowały się wyłącznie odpadki ulegające biodegradacji.

We wszystkich administracjach 
SSM wciąż dostępne są bezpłatnie 
zielone worki biodegradowalne na 

odpady BIO.

Tak wygląda lenistwoTak wygląda lenistwo

Chociaż w czerwcu odnotowa-
no znacznie mniej niepotrzeb-

nych zniszczeń wspólnego mienia 
to do pełni szczęścia, czyli ich bra-
ku w ogóle – jeszcze, jeszcze.

Wydawać by się mogło, że korona-
wirusowe restrykcje winny wyelimino-

wać dewastacje – znaczne ogranicze-
nie przebywania na zewnątrz – jednak 
naszym lokalnym osiłkom jakoś te ob-
ostrzenia nie przeszkadzały. 

Każdy z mieszkańców musi wie-
dzieć, że każda celowa dewastacja 
czegoś, co mogłoby służyć miesią-
cami, latami to zbędne wydatki na-
wet, jeżeli koszt wynosi parę złotych. 
To koszt, który pokrywamy z naszych 

wpłat. Te zbędne wydatki to po pro-
stu wyrzucanie pieniędzy w błoto, na-

szych pieniędzy, bo nikt inny na utrzy-
manie budynków, ich otoczenia nie 

płaci jak My, tylko My sami. Te parę 
złotych przemnożone przez ilość bez-
myślnie i niepotrzebnie niszczonych 
przedmiotów przekłada się na znaczą-
ce już kwoty, które nie jeden chciał-
by mieć.

O ile kroplę można lekceważyć, to 
oceanu na pewno już nie. Z pieniędzmi 
jest podobnie. O ile z jednym groszem 
liczyć się zbytnio nie musimy i może-

my go bagatelizować, tak ocean gro-
szy wielu chciałoby mieć. A tak nieste-
ty publikowany wykaz dopisujemy do 
strat jakie generują pseudosiłacze. 

Szkoda, bo każdy taki wandalizm 
to wyrzucone na zbędne naprawy 
pieniądze. Nasze wspólne pieniądze.

A w osiedlach zanotowano:
im. Juliana Tuwima

- Okrężna plac zabaw – uszkodzono 
ogrodzenie placu zabaw,

- Leśna 15 – zniszczono skrzynkę na 
reklamy.

„Bańgów”
- M. Skłodowskiej-Curie boisko wie-

lofunkcyjne – zniszczono deski 
w części ławek. Pes

Dbaj o swoje
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51; 
ul. Boh. Westerplatte 31

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL

s-
69

4/
12

-1
5

„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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Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

Czyszczenie i pranie
Tapicerek meblowych

Czyszczenie
Foteli i krzeseł

Czyszczenie
Dywanów i wykładzin

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503 BlankCzysto@gmail.com

Więcej na: BlankCzysto.pl

s-
53

9\
8-

19

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

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

www.dekorexpert.pl godziny pn-pt 9-17, sb 9-13
Po godzinach pracy jesteśmy dostępni pod telefonem.

s-550/7-20

s-555\7-20

ZABIEGI USUNIĘCIA ZAĆMY
 dla pacjentów posiadających 

skierowanie do zabiegu
W RAMACH NFZ - BEZ KOLEJEK

Rejestracja osobista:
ul. Szpitalna 6; 41-100 Siemianowice Śląskie

Rejestracja telefoniczna:
(32) 62 12 700 lub (32) 766 05 00
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Niepodległości 59Niepodległości 59 Wł. Reymonta 44Wł. Reymonta 44

WW tym roku bardziej niż zwykle 
szukamy bezpiecznego miej-

sca dla siebie. Letnie miesiące. Ser-
ce ciągnie w piękny świat, umysł pod-
powiada: ostrożnie. Kontakt z naturą 
możemy zapewnić sobie praktycznie 
nie oddalając się od domu – na balko-
nie czy w przydomowym ogródku…

Balkony jako element konkretnej bu-
dowli znane były już w starożytno-
ści, czego zachowane dowody ma-

my do dzisiaj. Ich ślady odkryto mię-
dzy innymi w Pompejach, gdzie przez 
wieki, przykryte wulkanicznymi popio-
łami Wezuwiusza a przez to zakon-

serwowane, „przeleżały” do czasów 
nam współczesnych. Dzięki temu ma-
my dzisiaj wiedzę o tym, że dawno już 

dostrzeżono balkon tudzież taras, nie 
tylko jako wyróżniającą się część ar-
chitektoniczną budowli, ale i pomost 
między domem a naturą.

Warto zastanowić się, czy właśnie 
balkon, przynajmniej w okresie letnim, 
nie mógłby się stać się naszym azy-
lem. Miejscem, gdzie moglibyśmy ode-
rwać się od szarej niekiedy codzien-
ności, od wszelkich problemów, miej-
scem odpoczynku albo w miarę możli-
wości spotkań z gośćmi.

Często niestety bywa tak, że cha-
rakterystyka zwartej zabudowy osie-
dli – typowej dla przełomu lat 70. i 80. 

– uniemożliwiła nam praktycznie na ja-
kieś powalające widoki z balkonów. 
Ot budynek, przy budynku, parking, 
gdzieniegdzie kawałek zieleni, jakiś 
skalniak, drzewka i kropka.

Oczywiście w zasobach naszej Spół-
dzielni są i takie miejsca, gdzie ma-
my szerszą perspektywę – w osiedlu 
„Bańgów”, „Węzłowiec” – tzw. II etap 
czy „Juliana Tuwima” – w rejonie La-
sku Bytkowskiego. Choć stopniowo 
i tutaj kurczy się ona.

Dlatego aby zapełnić tę pewną, na-
zwijmy to estetyczną lukę, przymierz-
my się do urządzenia naszego balko-
nu na swój sposób, według własnego 

pomysłu. Ubierzmy ściany w kwiaty, 
dołóżmy doniczkę z bylinami, drabin-
kę, by mógł pnąć się powojnik, bluszcz 
czy winorośl. To sprawi, że ten wy-

Zielony Konkurs 2020

Pomost Pomost 
do naturydo natury

Stawowa 7Stawowa 7 Wyzwolenia 6Wyzwolenia 6

M. Skłodowskiej-Curie 19M. Skłodowskiej-Curie 19
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sunięty na zewnątrz skrawek nasze-
go mieszkania stanie się piękniejszy, 
a przy tym i my poczujemy się lepiej. 
Będziemy mieć poczucie bezpieczeń-

stwa i przyjemność z obcowania z ży-
wą, jakby nie było, przyrodą.

Nie wszystkie budynki SSM posiada-
ją jednakże balkony, których konstruk-
cja i metraż pozwalają na fantazje z ro-
ślinami. Podpowiadamy więc – jako al-
ternatywne rozwiązanie – do zagospo-
darowywania, w porozumieniu z osie-
dlową administracją, obejścia domu. 
Tam też wielu mieszkańców Spółdziel-
ni spełnia się, realizując swoją pasję, 
pomysły czy po prostu aktywnie wypo-
czywając na świeżym powietrzu. Dzię-
kujemy p. Irenie Skwara i Ewie Kno-
pik za przesłane fotografie balkonów.

Redakcja „MS” z przyjemnością po-
kazuje na łamach zarówno ukwiecone 
balkony, jak i zadbane obejścia budyn-
ków. Nawet te niewielkie, pełniące rolę 
swoistej wąskiej opaski kwietnej.

Skoro wspomnieliśmy o kwietnej 
opasce to zatrzymajmy się na zdo-
bywających coraz większe uznanie 
kwietnych łąkach.

Temat założenia pierwszej w za-
sobach Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej łąki kwietnej poja-
wił się na przełomie kwietnia i maja 
br. z inicjatywy administracji oraz Ra-
dy Osiedla „Węzłowiec” i był następ-
stwem sugestii mieszkańców, aby taki 
pomysł spróbować wdrożyć w osiedlo-
wy krajobraz – w odpowiedzi m.in. na 
suszę i konflikt międzysąsiedzki o ko-
szenie trawników. Mając w zamiarze 
dalszą rewitalizację terenów zielonych 
między ciągiem handlowym i siłownią 
zewnętrzną przy ulicy Grunwaldzkiej 
a zabudowaniami mieszkalnymi przy 
Wł. Jagiełły 7-9-11 i pomysł na zago-
spodarowanie go pod miejsce rekre-
acyjno-wypoczynkowe, Zarząd SSM 
podjął decyzję, by właśnie tam, na 

części osiedlowego trawnika, wykonać 
wczesną jesienią taką wieloletnią łąkę 
kwietną. Pilotażowo, w skali całej Spół-
dzielni. Zadanie miałoby zostać zreali-

zowane przez firmę profesjonalnie zaj-
mującą się ich zakładaniem w mia-
stach. Mieszanka kwietna, którą zosta-
nie wysiany  przygotowany uprzednio 
teren, zawierać ma od kilkunastu do 
nawet kilkudziesięciu rodzajów kwia-
tów, kwitnących o różnych porach roku 
– docelowo z myślą, aby przez więk-
szą część roku było kolorowo.

Bodaj jedną z pierwszych Spół-
dzielni, które zdecydowały się posiać 
na wyznaczonych trawnikach kwiet-
ną łąkę była wrocławska, 11-tysięcz-
na – a więc porównywalna wielko-
ścią zasobów mieszkalnych do naszej 
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Wro-
cław-Południe. O realizacji mówi Mar-
ta Wojniłko-Szymańska – specjali-
sta ds. architektury krajobrazu tamtej-
szej Spółdzielni: - Weszliśmy w kon-
takt z firmą zajmującą się ich tworze-
niem. Najpierw należało zbadać gle-
bę pod kątem tego, która mieszan-
ka kwiatowa byłaby najbardziej opty-
malna. Mieliśmy pewne obawy, co to 

tego, bo u nas gleba jest dosyć jało-
wa i wydawało się niekorzystna dla 
łąki kwietnej, ale ostatecznie, mimo 
suszy, udało się w zeszłym roku ta-

kie bardzo ładne łąki u nas założyć – 
relacjonuje i dodaje: - Firma nie tylko 
założyła, ale też w ramach gwaran-
cji opiekowała się nimi przez kolejne 
miesiące tak, by się poprawnie przy-
jęły. Na dobrze i fachowo przygotowa-
nej łące nie ma zagrożenia, że chwast 
ją zdominuje. Nie musimy też jej na-
wozić czy robić regularnych dosie-

wów, bo ona samoistnie się rozwija. 
Mówiąc o odbiorze społecznym, Mar-
ta Wojniłko-Szymańska powiedziała, 
że był bardzo pozytywny.

Teraz przyjdzie nam poczekać na 
pierwszą w SSM realizację. Jeśli inwe-
stycja się przyjmie, wtedy będzie wola 
i „zielone światło” do tego, by zarezerwo-
wać kolejną pulę pieniędzy i między in-
nymi przy współpracy z Radami Osiedli, 
wyznaczyć następne takie miejsca w ca-
łej Spółdzielni. Wtedy, do osiedlowych 
trawników, klombów, przydomowych 
ogródków, jakimi opiekują się mieszkań-
cy, dołączy coś nowego, innego.

Rafał Grzywocz

Plac Skrzeka i WójcikaPlac Skrzeka i Wójcika W. Korfantego 6aW. Korfantego 6a

Tu powstanie kwietna łąka Tu powstanie kwietna łąka 
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Michałkowice”. Gdy znikną os. „Michałkowice”. Gdy znikną 
rusztowania, pokaże się elewacja rusztowania, pokaże się elewacja 

po renowacji – Wł. Andersa 6po renowacji – Wł. Andersa 6

os. „Młodych”. Lada chwila kolejna odmalowana klatka  os. „Młodych”. Lada chwila kolejna odmalowana klatka  
– Aleja Młodych 10– Aleja Młodych 10

os. „Michałkowice”. Nierówności na schodach zostaną os. „Michałkowice”. Nierówności na schodach zostaną 
zniwelowane – Przyjaźni 48zniwelowane – Przyjaźni 48

os. „Tuwima”. Do zabudowanych już kilkudziesięciu os. „Tuwima”. Do zabudowanych już kilkudziesięciu 
osiedlowych śmietników w SSM, właśnie dołączył kolejny osiedlowych śmietników w SSM, właśnie dołączył kolejny 

– W. Korfantego 10– W. Korfantego 10

os. „Michałkowice”. Remont os. „Michałkowice”. Remont 
balkonów postępuje – Stawowa 11Abalkonów postępuje – Stawowa 11A

os. „Centrum”. Szyb windowy, os. „Centrum”. Szyb windowy, 
w którym będzie pracować nowa w którym będzie pracować nowa 

winda – Powstańców 54Awinda – Powstańców 54A

Jest co robićJest co robić

os. „Tuwima”. Prace dociepleniowe w toku os. „Tuwima”. Prace dociepleniowe w toku 
 – H. Wróbla 17-19-21 – H. Wróbla 17-19-21

os. „Bańgów”. Stare i zniszczone okienka piwniczne os. „Bańgów”. Stare i zniszczone okienka piwniczne 
zastępowane są nowymi zastępowane są nowymi 

 – M. Skłodowskiej-Curie 47-49-51 – M. Skłodowskiej-Curie 47-49-51

os. Chemik”. Stara zabudowa zniknie, będzie nowa, os. Chemik”. Stara zabudowa zniknie, będzie nowa, 
z furtką na klucz - W. Wróblewskiego 63z furtką na klucz - W. Wróblewskiego 63
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Jest co robić
Każda z siedmiu administracji SSM ma swój plan remontów do zrealizowania do końca roku. Poza tym, są jesz-

cze duże programy ogólnospółdzielcze, dotyczące np. renowacji elewacji czy usuwania płyt acekolowych za-
wierających azbest. Po dwóch kwartałach, mimo pewnych opóźnień będących konsekwencją pandemii koronawi-
rusa, wykonanie ustalonych założeń wygląda na ten moment obiecująco.

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

Osiedle „Bangów”
Jednym z priorytetowych zadań ad-

ministracji, jakie ustalono po konsul-
tacji z Radą Osiedla jest dziś syste-
matyczna wymiana lamp oświetlenia 
ulicznego wraz z kablami biegnący-
mi w ziemi (o ile zachodzi takowa po-

trzeba). Stare betonowe słupy, wkopy-
wane tu wraz z rozbudowywaniem się 
osiedla na przełomie lat 80. i 90., za-
stępowane są nowymi, z modułem led 
– a więc mające nie tylko „wyglądać”, 
ale i zapewnić pewne oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej. Zgod-
nie z planem remontów, prace wyko-
nywane są przy:

- Marii Skłodowskiej-Curie 1-5,
- Władysława Reymonta 2-14.
Wszystkie budynki osiedla są docie-

plone, jednak nie wszędzie jeszcze za-
montowane są nowe okna piwniczne. 
Od jakiegoś czasu, stopniowo poja-
wiają się one przy kolejnych adresach 
– M. Skłodowskiej-Curie 47-49-51. 
I dalej będą – przy M. Skłodowskiej-
-Curie 53-57-59.

Konserwatorzy w ostatnich tygo-
dniach zajęli się m.in. robotami insta-
lacyjnymi w budynkach. Trwa wymiana 
poziomów ciepłej, zimnej wody oraz 
cyrkulacji przy M. Skłodowskiej-Cu-
rie 69A-75 oraz odcinka pionu zimnej 
wody przy M. Skłodowskiej-Curie 51.

Z mniejszych spraw warto nadmienić 
o wymianie ulicznych koszy na śmieci 
według potrzeb (np. przy M. Skłodow-
skiej-Curie 37 i 47) czy planowanym 
zamontowaniu nowego urządzenia za-
bawowego na placu zabaw przy ulicy 
M. Skłodowskiej-Curie 77.

Osiedle „Młodych”
Wśród zlecanych przez osiedlowe 

administracje zadań remontowych są 
takie, których nie widać (na pierw-
szy rzut oka), a są ważne np. dla pra-
widłowego funkcjonowania wentylacji 
w mieszkaniach danego budynku. Do 

takich prac można zaliczyć remont ko-
minów wentylacyjnych i spalinowych 
znajdujących się na dachach. Takie 
właśnie roboty zlecono ostatnio przy:

- ZHP 10, 11,
- Bohaterów Westerplatte 8.
Przełom II i III kwartału roku to w pla-

nach administracji kontynuacja prac 
malarskich w klatkach schodowych, 
ujętych w harmonogramie robót na ten 
rok. W czerwcu zakończyło się malo-
wanie klatki przy ulicy Alei Młodych 
8. Zaawansowane prace są w w bu-
dynku obok, w klatce schodowej przy 
Alei Młodych 10. Zanim ekipa malar-
ska wejdzie na kolejny adres (Bohate-
rów Westerplatte 4), najpierw zamon-
towane będzie – wzorem innych klatek 
w całej Spółdzielni – białe korytko na 
instalacje multimedialne. Gdy opera-
torzy multimedialni uporządkują swoje 
kable, będzie można przejść do etapu 
odnawiania ścian i sufitów.

Po kolejnym przeglądzie osiedla pod ką-
tem stanu nawierzchni dróg, parkingów 
i chodników wykazano, że w kilku miej-
scach jest taka potrzeba, aby uzupełnić 
ubytki w asfalcie lub wyrównać chodniko-
wą kostkę brukową. Jeszcze przed czerw-
cowymi ulewami zostało to wykonane.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Po kilku tygodniach prac, na budynku 

przy Hermana Wróbla 2 nie ma już rusz-

towań, a to oznacza nic innego jak defi-
nitywny koniec robót związanych z usu-
waniem płyt acekolowych zawierających 
azbest, nakładaniem warstwy styropia-
nowej i malowaniem. Od ponad miesią-
ca podobne prace prowadzone są za to 
na sąsiednim budynku tj. H. Wróbla 1.

W tym rejonie osiedla rusztowania 
widoczne są jeszcze przy H. Wró-
bla 17-19-21, gdzie trwa docieplenie 
elewacji. Niebawem docieplony zosta-
nie także budynek przy H. Wróbla 15.

Ku końcowi zmierzają dwa inne waż-
ne zadanie, jakie prowadzono w ostat-
nich tygodniach w osiedlu „Tuwima”. 
Lada dzień ekipa malarska zakoń-
czy prace nad odświeżeniem ostatniej 
z trzech klatek schodowych budynku 
przy ulicy Wojciecha Korfantego 9 
– segmentu „C”.

Z kolei w budynku przy ulicy 
W. Korfantego 10 zabudowano i za-
mknięto furtką kolejny osiedlowy 
śmietnik. Mieszkańcom zaś rozdy-
sponowane zostaną kluczyki. Przy 
okazji utwardzono również stanowi-
sko na pojemniki do segregacji su-
rowców wtórnych.

W garażach przy ulicy Okrężnej za-
montowano nową instalację elektrycz-
ną. W tej chwili użytkownicy czekają aż 
spółka Tauron wykona przyłączenie.

Po kilku tygodniach przerwy po-
nownie wykonywane są roboty w po-
szczególnych mieszkaniach budyn-
ków. Wznowiono między innymi bar-
dzo ważne prace związane z usuwa-
niem nieszczelności gazowych, jakie 
ujawniono na instalacjach gazowych.

ciąg dalszy na str. 16

os. „Młodych”. Nowe nasady kominowe – ZHP 10os. „Młodych”. Nowe nasady kominowe – ZHP 10
os. „Tuwima”. Kolejny budynek, z którego znikają os. „Tuwima”. Kolejny budynek, z którego znikają 

płyty acekolowe – H. Wróbla 1płyty acekolowe – H. Wróbla 1
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Osiedle „Węzłowiec”
Z większych zadań, zrealizowanych 

w ostatnim czasie w osiedlu „Węzło-
wiec” warto odnotować odremontowa-
nie wysłużonych schodów terenowych 
w rejonie budynku przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 1 wraz z fragmenta-
mi chodników do nich przylegających.

W tym samym rejonie osiedla, tyle że 
z drugiej strony tegoż budynku, Urząd 
Miasta zrealizował projekt moderniza-
cji placu zabaw. To kolejne wykona-
ne zadanie w tej części osie-
dla – po modernizacji boiska 
wielofunkcyjnego – jakie sfi-
nansowano ze środków Bu-
dżetu Obywatelskiego.

W czerwcu, w kilku miej-
scach osiedla pojawiły się no-
we uliczne kosze na śmieci.

Miesiąc w miesiąc w ko-
lejnych słupach oświetle-
nia ulicznego montowany 
jest moduł led, co docelowo 
przyniesie korzyść w postaci 
zaoszczędzonych pieniędzy 
za zużycie energii elektrycznej. Takie 
prace wykonano ostatnio przy Grun-
waldzkiej 3-5 i Władysława 
Łokietka.

Osiedle „Chemik”
Kolejny miesiąc i następ-

ne odmalowane klatki scho-
dowe sześcioklatkowego bu-
dynku przy ulicy Niepodle-
głości 60. Odświeżono już 3 
(Niepodległości 60D, E, F), 
w trakcie jest kolejna – „C”.

W najbliższych tygodniach 
w innej części osiedla przy 
ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 
25, zamontowane zostanie 
korytko, do którego będą przekładać 
swoje kable operatorzy multimedialni. 
Gdy to zrobią, przyjdzie czas na kom-
pleksowe malowanie.

Administracja zleca drobne ro-
boty dekarskie na dachach budyn-
ków, gdzie miały miejsce przecieki do 
mieszkań.

Trwa pokos trawy w osiedlu oraz 
przycinka osiedlowych żywopłotów. 
Wznowiono także wymianę wodomie-

rzy przy ulicy Niepodległości 64-66.
Jedną z ważniejszych pozycji pla-

nu remontów, jaka będzie realizowana 

w najbliższych tygodniach, jest zabu-
dowa kolejnego osiedlowego śmietnika 
– przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 63, na wysokości klatek „C” i „D”. 
Najpierw zlikwidowana zostanie stara 

obudowa, dalej – miejsce pod pojemniki 
na odpady zmieszane zostanie utwar-

dzone, wzniesione będą nowe ściany, 
pojawi się furtka na kluczyk i zadasze-
nie. Właściwie identyczna konstrukcja, 
jaką wykonano nie tak dawno nieopodal 
– przy W. Wróblewskiego 61.

Osiedle „Centrum”
Lada chwila mieszkańcy budynku 

przy Powstańców 54A korzystać bę-
dą z nowej windy. Przez ostatnie tygo-
dnie prace odbywały się za zamknię-
tymi drzwiami szybowymi. Zakres prac 

obejmował nie tylko wymianę samej 
kabiny dźwigu osobowego, drzwi win-
dowych, ale i elementów, po których 
„chodzi” z panelem sterującym włącz-
nie. Niebawem podobne prace ma-
ją się rozpocząć w klatce schodowej 
przy Powstańców 54C. To czwarta 
(po Śląskiej 48A, 50A i Powstańców 
54A) i ostatnia zarazem winda z za-
planowanych na te rok.

Wśród innych zadań, jakie prowa-
dzone są w osiedlu warto wspomnieć 
o rozpoczęciu przy ulicy Śląskiej 50 

wymiany głównych tablic bez-
piecznikowych (rozdzielnicy 
elektrycznej) w piwnicy i mon-
tażu korytek na instalacje tele-
techniczne w trzech klatkach 
schodowych przy ulicy Jana 
Pawła II 17/T. Kościuszki 10.

Osiedle „Centrum” jest po 
I pokosie trawy.

Osiedle „Michałkowice”
Bodaj najwięcej z realizowa-

nych aktualnie zadań remon-
towych w skali całej Spółdziel-
ni dzieje się – obok osiedla 

„Tuwima” – właśnie tutaj. Na finiszu są 
trwające kilka miesięcy prace związa-

ne z renowacją elewacji bu-
dynku przy ulicy Wyzwole-
nia 10. Oprócz tego, spraw-
nie w czerwcu przebiegła reno-
wacja jednej ze ścian szczyto-
wych budynku przy ulicy Marii 
Dąbrowskiej 1. Druga z zapla-
nowanych – przy ulicy Włady-
sława Andersa – jest właśnie 
w realizacji.

Od dobrych paru tygodni na 
balkonach budynku przy ulicy 
Stawowej 11A trwa komplek-
sowy remont, gdzie wykonano 

już m.in. wylewki balkonowe, pojawią 
się też nowe balustrady.

W Michałkowicach kilka schodów do 
klatek schodowych wymagało remon-
tu. W czerwcu ADM zleciła ekipie re-
montowej naprawę takowych kolejno 
przy: Przyjaźni 34, 36 i 48.

W lipcu ma się rozpocząć malowanie 
dwóch kolejnych klatek schodowych 
– przy ul. Przyjaźni 38-40.

 rg

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

Jest  
co robić

os. „Bańgów”. Stopniowa wymiana lamp oświetlenia os. „Bańgów”. Stopniowa wymiana lamp oświetlenia 
ulicznego – M. Skłodowskiej-Curie 1-5ulicznego – M. Skłodowskiej-Curie 1-5

os. „Węzłowiec” Montowano nowe kosze na śmiecios. „Węzłowiec” Montowano nowe kosze na śmieci

ciąg dalszy ze str. 15

Nie  bądź  obojętny  N ie  bądź  obojętny  
-  za  l ikw idowanie  dewastac j i -  za  l ikw idowanie  dewastac j i 

 T Y  t e ż  p ł a c i s z ! ! ! T Y  t e ż  p ł a c i s z ! ! !
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ciąg dalszy na str. 18

Wyremontowano szczyty
Chciałbym zapytać o możliwość wy-

remontowania balkonów w budynkach 
przy ulicy Hermana Wróbla 8 i 9.

Jak wiemy od ponad roku trwają pra-
ce przy wymianie ocieplenia zewnętrz-
nych ścian budynków przy ulicy Wró-
bla.

Już kilka lat temu pojawiła się informa-
cja że balkony przy Wróbla 8, 9 
(właściwe tylko ich dolne kra-
wędzie będą remontowane). Kil-
kakrotnie w ciągu tych ostat-
nich lat dopytywałem w ad-
ministracji osiedla kiedy roz-
poczną się prace remonto-
we, obserwując jak remon-
towane są elewacje i balkony 
w budynkach przy Wróbla 6, 7 
albo przy Korfantego.

Ostatnio dowiedziałem się 
w administracji, że niestety nie 
ma funduszy na remont tych nie-
wielkich elementów balkonów. 
A jednocześnie obserwujemy z dużym 
zdumieniem prace przy dociepleniu 
wybudowanych dopiero kilka lat temu 
nowych budynków przy ulicy Wróbla.

Ja mieszkam przy Wróbla 8a od 20 
lat i wiem, że balkony od tamtego cza-

su nigdy nie były remontowane. Na za-
łączonych zdjęciach, widać w jak opła-
kanym stanie są te fragmenty.

Widoczne są nawet zardzewiałe ele-
menty zbrojenia.

Proszę zatem o informację, czy spół-
dzielnia zamierza poprawić ten stan 
rzeczy?

Pozdrawiam 
Mieszkaniec

- imię i nazwisko do wiad. red.

Zarząd SSM: Bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców jest priorytetem 
dla Zarządu Spółdzielni, jak rów-
nież dbałość o komfort zamieszka-
nia i estetykę.

W tym celu sporządzane są plany 
remontowe na poszczególne osie-
dla ze wskazaniem najpilniejszych 
prac do wykonania. W owych pla-

nach ujęta była renowacja 
ścian budynków przy ul. Her-
mana Wróbla 8 i 9 od stro-
ny zachodniej. Ze względu na 
zły stan techniczny elewacji 
szczytowych, podjęto decyzję 
o ich wyremontowaniu, co też 
zostało uczynione mimo, że 
wykonanie tych robót nie było 
przewidziane w planie.

W związku z powyższym nie 
podjęto decyzji o komplek-
sowym remoncie balkonów. 
Prace przy ich remoncie bę-
dą kontynuowane w następ-

nym okresie, natomiast aby ich stan 
techniczny się nie pogorszył, będą 
wykonywane roboty zabezpieczają-
ce, nie wymagające dużych nakła-
dów finansowych.

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

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

ssm@poczta.fm

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

-maile do redakcji adresujecie na inne działy, komórki orga-
nizacyjne Spółdzielni i zastrzegacie, iż dane mają być za-
chowane tylko do wiadomości redakcji. Oczywiście może 
się to zdarzyć, lecz w takich przypadkach Redakcja nie jest 
w stanie zagwarantować tajemnicy da-
nych, zgodnie z wymogami Prawa Pra-
sowego, skoro dany e-mail dociera do 
nas niejako z zewnątrz przez „pośredni-
ka”. Prosimy o baczniejsze adresowanie 
e-maili do gazety i wysyłanie ich wyłącznie na konto redak-
cji, tj.: ssm@poczta.fm

Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 
personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pi-
sząc czy też telefonując do nas.

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

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redakcji i do-
maga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegółowych wy-
jaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy wymiar. Za-
strzegamy, że nie udzielamy indywidualnych odpowiedzi tym 
bardziej, że często przedstawione życzenie, bardziej brzmiące 
jak żądanie, wymaga szperania w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z za-
strzeżeniem, że mają nie być publikowa-
ne, bo takich dopisków nie będziemy re-
spektować, o ile sprawa dotyczyć będzie 
większej liczby osób, które również nur-

tują podobne wątpliwości i które w sąsiedzkich pogadusz-
kach o takich problemach debatują. Istotą tej rubryki jest 
poruszanie spraw, na które oczekujecie Państwo rzeczo-
wych odpowiedzi i dlatego też może się zdarzyć, że na ja-
kiś problem nie odpowiemy w danym miesiącu, bo np. Wa-
sza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, 
zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i ich przetwarzanie oraz przekazanie odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Słowo 
wróblem...
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Trawniki, łąki, ciepło
Szanowna Redakcjo!

Nawiązując do korespondencji 
w czerwcowym numerze „MS”, pragnę 
się odnieść do dwóch tematów i wspo-
mnieć o trzecim:
1. Kontynuując temat koszenia, a ra-

czej – niekoszenia trawników, posy-
łam zdjęcia sprzed kilku dni... Udało 
się uchronić w Bytkowie przed ko-
szeniem kilka „dzikich” uroczych mi-
kromiejsc... Czy nie są ładniejsze, 
niż łyse połacie po użyciu kosiar-
ki? Spacerując, czy po prostu wra-
cając z zakupów mogę się zrelak-
sować równocześnie ćwicząc sza-
re komórki 70+ przypominając so-
bie nazwy spotykanych roślin: Plan-
tago, Artemisia, Tanacetum, Pa-
paver, Trifolium, Chamomilla i wie-
le innych, a jeśli nie skoszą koło fo-
tografa, zakwitnie po latach Verba-
scum, czyli – dziewanna :-)... Ktoś 
pamięta?

2. Jeżeli wolno się jeszcze pochwa-
lić balkonem na VII. p. Placu Skrze-
ka i Wójcika, posyłam wirtualnie 
2 skrzynki z kwitnącymi życzenia-
mi dla czytelników „MS”. Dodam, 
że liczyłam na łagodnych Zimnych 
Świętych i – udało się :-)!

3. Pozwalam sobie posłać tekst z DZ 
z 5.06. br. na temat ponoć najdłuż-
szego sezonu grzewczego Tauro-
nu... Na przełomie maja i czerwca 
bardzo chciało mi się przytulić do 
ciepłych kaloryferów... Dynamicz-
na pogoda, a może większa ilość 
czasu spędzana w domu spowodo-
wały, że w wielu mieszkaniach było 
zimno... Szkoda, że nie można by-
ło się ogrzać, a potem – oczywiście 
– zapłacić...

Serdecznie pozdrawiam
Redakcję i Czytelników,

Irena Skwara
Zarząd SSM: Bardzo dziękujemy 

za nadesłane zdjęcia. Koszenie tra-
wy jak co roku wzbudza sporo emo-
cji zarówno wśród tych, którzy pre-
ferują, jak Pani zauważyła, „dzikie” 
miejsca oraz osób ceniących sobie 
schludny wygląd trawników. Trud-

no w tej sprawie o rozsądny kom-
promis, bo z jednej strony mamy 
swobodnie rosnące, kolorowe rośli-
ny, przyjemnie karmiące oczy swo-
im wyglądem, będące rezerwuarem 
wielu gatunków owadów, a z dru-
giej strony wcale nie takie bezpod-

stawne zagrożenie bytowania klesz-
czy, przenoszących niebezpieczne 
choroby.

Biorąc pod uwagę powyższe argu-
menty uważamy, że kwestie bezpie-
czeństwa przede wszystkim bawią-
cych się dzieci są priorytetowe i nie 
należy dopuszczać do nadmiernego 
wzrostu trawy.

Dobrą wiadomością dla miłośni-
ków kwiatów i owadów jest wyzna-
czenie proponowanych fragmen-
tów terenów osiedli przez admini-
stracje celem przygotowania i zało-
żenia, tzw. „łąk kwietnych” w kolej-
nych latach.

Odnośnie zakończenia sezonu 
grzewczego wyjaśniamy, że decy-
zja o przerwaniu dostawy ciepła po-
parta jest każdorazowo szczegóło-
wą analizą prognoz meteorologicz-
nych, w tym roku pomimo obiecują-
cych prognoz, nastąpiła gwałtowna 
zmiana powietrza, która skutkowała 
kilkudniowym ochłodzeniem. Decy-
zja zapadła wcześniej, a jej cofnię-
cie spowodowałoby dodatkowe ob-
ciążenie odbiorców ciepła koszta-
mi ponownego uruchomienia sezo-
nu grzewczego. Na szczęście ochło-
dzenie nie trwało zbyt długo i sytu-
acja wróciła do normy.

Wstyd pisać
Dzień dobry, pomijając już fakt kul-

tury właścicieli psów na osiedlu i wie-
lokrotnie dyskutowanego sprzątania 
po nich pod blokiem i tego że wsia-
dając do samochodu zaparkowanego 
wzdłuż trawy należy liczyć się z wdep-
nięciem w niespodziankę sprawa za-
czyna zachodzić już zbyt daleko. Prze-
syłam zdjęcie windy z ul. Śląskiej 46A 
(dnia 29.05) i niestety pozostawio-

nych tam przez któregoś z właścicie-
li czworonogów odchodów. Zostawiam 
wszystkim właścicielom psów pod roz-
wagę bo piesek to nie tylko przyjem-
ność ale także obowiązki, zastana-
wiam się kto ma to posprzątać? Cie-
kawe czy u siebie w domu też tak po-
stępują?

Z poważaniem
Mieszkaniec

- dane tylko do wiad. red.
Zarząd SSM: Przypominamy wła-

ścicielom psów, że obowiązek 
a także dobre obyczaje nakazują 
posprzątanie po swoich pupilach 
nie tylko na terenach zielonych, ale 
również w opisywanym przez czy-
telnika przypadku.

W dniu redagowania odpowiedzi 
winda była już uprzątnięta, jak są-
dzimy przez właściciela psa.

Od redakcji: Ze zrozumiałych 
względów fotografii nie publikujemy.

Żądam wyjaśnień*
Szanowni Państwo,

Jako lokator bloku przy ulicy Śląskiej 
46a pytam się, dlaczego wszystkie 
Wasze ogłoszenia wiszą na drzwiach 
wejściowych do klatki, a nie w otwartej, 
tablicy ogłoszeń wewnątrz korytarza? 
Stale piszecie w gazetce SSM o dewa-
stacjach, a sami dewastujecie mienie 
naszej wspólnoty. Żądam wyjaśnień 
i ponownego przeszkolenia gońca.

Maciej S.
Zarząd SSM: Wszystkie ogłosze-

nia, które publikują administracje 
osiedlowe na drzwiach wejściowych 
do klatek schodowych są o charak-
terze spraw bardzo istotnych. Stąd 
umieszczenie ich w takim miejscu 
skłania osoby wchodzące do za-
poznania się z ich treścią. Tablica 
ogłoszeń zawiera ogólne informa-
cje, mające stały charakter.

Z reguły ogłoszenia te mocowane 
są do szyb za pomocą taśmy kle-
jącej, a więc ich późniejsze zdjęcie 
i umycie szyby nie nastręcza pro-
blemów, więc trudno mówić w ta-
kim przypadku o jakiejkolwiek de-
wastacji.

* - tytuł od autora listu lub fragment 
treści

ciąg dalszy ze str. 17

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

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

tel. 606 596 765 

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

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

tel. 512 385 600

A.A. AGENCJA Opłat Expert 
w siedzibie SSM przy ul. Boh. 
Westerplatte 20 już otwarta!! 

Zapraszamy!

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

tel. 533 336 454 

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

tel. 792 714 127  

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

tel. 662 653 111

USŁUGI remontowe, kafelkowanie, 
tel. 517 356 893

CHEMIA, matematyka, 
doświadczony nauczyciel, dojazd, 

tel. 609 313 634  

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

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

OPIEKA nad grobami. Profesjonalne 
odnawianie napisów na nagrobkach, 

tel. 517 884 849  

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

ELEKTRYCZNE usługi,
 tel. 502 362 393  

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

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

REGULACJA, naprawa okien PCV, 
wymiana uszczelek, 

tel. 602 314 720  

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

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

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

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

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

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, 

tapicerki karcherem, skuteczne 

odplamianie, Siemianowice Śląskie,
 tel. 604 243 950

ul. Jana Pawła II 13 Poniedziałek-pią-
tek 8.00-21.00, sobota 8.00-20.00, nie-
dziela 9.00-20.00  tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OGŁASZAJ SIE W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO
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MIESZKANIOWE

DOM własnościowy, Herby, k. Czę-
stochowy sprzedam lub zamienię na 
spółdzielcze w Siemianowicach Śl.,  
 tel. 660 773 785 

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

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

KUPIĘ mieszkanie na Bytkowie 2, 3-po-
kojowe za gotówkę, osoba prywatna. 
Może być do remontu lub zadłużone,  
 tel. 888 989 989, 666 116 114

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

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

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

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

SPRZEDAM mieszkania własnościo-
we: - Pocztowa 12 (38 m2) 1 pokój, 
II piętro; - Brzozowa 12 (69 m2) 3 po-
koje, II piętro; Kościelna 22 (65 m2), 
2 pokoje, parter,  tel. 797 152 197

SPRZEDAM dom o pow. ok. 100 m2, 
cały podpiwniczony z możliwością ada-

„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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Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM  POGOTOWIE TECHNICZNE SSM  
- tel. 602 672 890- tel. 602 672 890

DYŻURUJE: DYŻURUJE: 
 poniedziałek 17 poniedziałek 170000-20-200000; ; 
wtorek, środa, czwartek wtorek, środa, czwartek 

15150000-20-200000;;
piątek 13piątek 130000-20-200000;  ;  
sobota 8sobota 80000-20-200000;  ;  

niedziela 8niedziela 80000-20-200000

ptacji poddasza. Ogrzewanie c.o., wo-
da z sieci. Dom znajduje się na działce 
85 arów. Oprócz domu na działce są: 
budynki gospodarcze, które można wy-
korzystać pod agroturystykę lub działal-
ność gospodarczą. Posiadłość znajduje 
się w woj. świętokrzyskim. Cena za ca-
łość: 250 tys., więcej informacji,  
 tel. 784 496 926
SPRZEDAM mieszkanie własnościo-
we 2-pokojowe na os. „Bańgów”,  
 tel. 504 574 836

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

SAMOCHODOWE
AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191
GARAŻ do wynajęcia - Bytków,  
 tel. 603 783 465
KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276
KUPIĘ garaż lub wynajmę przy 
ul. Okrężnej,  tel. 503 434 291 
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Dwie blondynki oglądają mecz Bra-
zyli z Czechami, pierwsza poszła zro-
bić popcorn...druga krzyczy:

- Goooool!
- Kto strzelił?
- Ronaldinho
za chwilę

- Goooool!
- Kto strzelił?
- Jakiś Replay.

J K L
Zdenerwowana kobieta biega po pla-

ży z synkiem. W końcu pyta:
- Może przypomnisz sobie wreszcie, 

w którym miejscu byłeś, kiedy zaczą-
łeś zakopywać tatusia?

J K L

Nauczycielka do Jasia:
- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi!
- Skąd pani to wie?
- Bo obok ostatniego pytania ona napi-

sała: „nie wiem”, a ty napisałeś: „ja też”.
J K L

Do lekarza przychodzi facet 
z trzęsącymi się rękami. Lekarz pyta:

- Czy Pan dużo pije?
- Nie bardzo. Większość mi się wylewa.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Manila; 8. Bardzo 

słodka herbata; 9. Starszaki w przed-
szkolu; 10. Zdenerwowanie przed wy-
stępem; 11. Zapaśnik; 12. Wieczko 
słoika; 13. Czarny napój; 15. Amazoń-
ski delfin; 17. Siedlisko myśli; 18. Okra-
sa do paszy; 19. Powieść Zoli; 22. Pod 
kranem; 23. Tną nad wodą; 26. Błotni-
sty staw; 27. Ćwierć beczki; 30. Ciast-
ko z migdałami; 31. Zaranie; 32. Wrzą-
tek; 33. Cecha junaka; 34. Ubrania; 
35. Śmietanka towarzyska; 36. Gazo-
wany napój.

PIONOWO: 1. Schodowa w naszym 
bloku; 2. Całodobowa przy ul. Śląskiej 
13 w naszym mieście; 3. Leżą w archi-
wum; 4. Odezwa; 5. Kamień w paski; 
6. Imię Tuwima patrona jednego z na-
szych osiedli; 7. Murarska skrzynia na 
zaprawę; 13. Dymi na dachu; 14. Na 
kwiaty; 15. Wynik mnożenia; 16. Fe-
ta; 20. Apolita; 21. Amant; 23. Rzecz 
realna; 24. Skład towarów; 25. Po-
moc; 28. Wyznaczona pora; 29. Rośli-
na z rzepami.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 12 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 7/2020 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 7/20 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 06/2020 z hasłem: Spółdzielcze kli-

maty otrzymują: Ewa Barnaś, Pl. J. 
Skrzeka i P. Wójcika 7, (I nagroda); 
Agata Szafraniec, ul. J. Stęślickiego 
3 (II); Anita Nowaczyk, ul. Powstań-
ców 46A (III).

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

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 

adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję 

w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, 

w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-

dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-

kania wskazanego w nadesłanym rozwiąza-

niu) do jednorazowego losowania i publikacji 

jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane 

podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do 

ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania i przeno-

szenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwy-

cięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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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 ma-

sła (ok. 15 dag). Całość posypać gru-
bą warstwą startego żółtego sera. Za-
piekać w piekarniku, aż ser się roztopi. 
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 podsmażyć 

na 4 łyżkach oleju. Dodać pokrojo-
ną w paski paprykę (0,5 kg) i dusić aż 
zmięknie. Wtedy dołożyć poćwiartowa-
ne pomidory (0,5 kg), pozostawiając na 
ogniu jeszcze przez 10 min. Doprawić 
solą, pieprzem papryką słodką i ostrą, 
bazylią i tymiankiem. Na wierzch po-
trawy wbić delikatnie 4 jajka i pocze-
kać, aż się zetną. Podawać z pszen-
nym pieczywem.

A na deser
Maliny, porzeczki lub inne owoce ła-

two się miksujące (proporcje wg uzna-
nia 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.
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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, zazwy-
czaj nerwicowy Bliź-
niak niezbyt do-
brze potrafi wybrnąć 

z kłopotów. Jeśli ktoś życzliwy mu nie 
pomoże, jego sytuacja jest nie do po-
zazdroszczenia. Kłopot w tym, że lu-
dzie spod tego znaku nie zdają sobie 
z tego 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 Wagi 
podchodzisz do życia 
trochę lekkomyślnie. 

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

Pan Skorpion ma 
wiele problemów 
i kłopotów, ale w du-
żej mierze sam je wy-

wołuje. Gdyby zdobył się na więcej to-
lerancji w stosunku do innych ludzi 
miałby mniej problemów. Rzadko jed-
naj tę prawdę sobie uświadamia.

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

le kłopotliwych sytuacji. Drobne kłopo-
ty uważa za naturalne, większe stara 
się rozwiązać zgodnie z tym, co dyktu-
je mu rozsądek.

Największym kło-
potem Koziorożca 
jest, gdy nie może 
osiągnąć zamierzo-

nego celu. Wtedy to bardzo się mar-
twi, ale stara się znaleźć najlepsze 
rozwiązanie. I trzeba przyznać, że mu 
się to udaje i znowu idzie prostą dro-
gą do celu.

Życie Ryby jest 
dość skomplikowane. 
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.

N a j w i ę k s z y m 
zmartwieniem Wod-
nika jest, gdy nie 
może swobodnie re-

alizować się w pracy zawodowej, gdy 
coś stanie na drodze jego kariery. 
Wtedy potrafi konsekwentnie dążyć do 
usunięcia tej przeszkody. 

Jeśli jesteś 
w trudnej sytuacji...
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Schować, ale nie przedobrzyćSchować, ale nie przedobrzyć
AAwaria pionu wodnego w mieszkaniu. Przychodzi konserwator ADM. Rzut okiem i okazuje się, że pięknie zro-

biona łazienka ma jeden poważny mankament – brak dostępu do instalacji. Moment zakłopotania tak po stro-
nie mieszkańca, jak i instalatora... i frustracja w obliczu nieuchronnego skuwania płytek itp. Nieprzyjemna – bar-
dzo łagodnie ujmując – sytuacja i „gęsta” atmosfera, której można było uniknąć.

Przewidzieć zdarzenie
Takich przypadków, jak 

przytoczony, w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej było na prze-
strzeni lat dziesiątki. I nie tyl-
ko tutaj, bo z tego typu pro-
blemami stykają się i inni za-
rządcy budynków, odpowie-
dzialni za wewnętrzną insta-
lację wodną (i kanalizacyjną) 
wraz z jej elementami jak wo-
domierze czy zawór odcina-
jący.

Dlatego już na etapie pla-
nowania remontu, czy to ła-
zienki, czy kuchni (w zależ-
ności od układu instalacji 
mieszkania/budynku), powin-
niśmy myśleć o łatwym do-
stępie do niej. Bez względu 
na to, czy jest ona w budyn-
ku stara i przez lata eksplo-
atowana czy już wymienio-
na na PCV lub za chwilę po 
robotach remontowych taka 
będzie. Trzeba mieć świado-
mość, że nowe piony czy po-
ziomy wodne, mimo wielolet-
nich gwarancji trwałości, ja-
kie dają ich producenci mate-
riałów, mogą posiadać wadę 
technologiczną. Duże remon-
ty na instalacjach wodnych 
w budynku (części wspólnej), 
u sąsiadów czy skutki eksplo-
atacji górniczej tych terenów 
(potoczne: „ziemia chodzi”) 
także nieraz wpływają na ich 
stabilność jako całości, a da-
lej – wiązać się muszą z ko-
niecznością wykonania nie-
zbędnej dla prawidłowego funkcjonowania roboty, z wej-
ściem do mieszkania włącznie. Należy też myśleć o tym, że 
prędzej czy później nastąpi wymiana wodomierza czy po-
jawi się potrzeba montażu nowego zaworu odcinającego…

Uniknąć konfliktu
W znowelizowanym w 2020 roku przez Radę Nadzor-

czą SSM „Regulaminie obowiązków Spółdzielni i obo-

wiązków członków Spółdziel-
ni i pozostałych użytkowni-
ków lokali w zakresie eksplo-
atacji, remontów i rozliczeń”, 
w jednym z punktów napisa-
no m.in. o obowiązku zacho-
wania swobodnego dostępu 
do instalacji wodnokanaliza-
cyjnych.

Z doświadczeń, jakimi dzie-
lą się pracownicy administra-
cji wynika, że chociaż z tą in-
terpretacją bywa różnie, to 
jednak rzeczywiście większa 
część mieszkańców taki od-
powiedni dostęp w swoich 
mieszkaniach zapewnia. Zda-
rzają się jednak dosyć często 
takie przypadki, że dojście do 
instalacji jest wielkości kart-
ki A4. Przez taki otwór pro-
blemem staje się już wymia-
na wodomierza, a jakie prze-
szkody pojawiłyby się przy 
większej awarii? A w dodatku 
w nowej łazience?… Strach 
pomyśleć.

Jednym z najrozsądniej-
szych rozwiązań wydaje się 
zamontowanie szachtu roz-
bieralnego, np. podzielonego 
na dwie części: górną i dolną 
z dojściem do posadzki. Przy 
awariach bowiem czasami 
pojawia się potrzeba skuwa-
nia betonowej części posadz-
ki, przez którą przechodzi 
pion wodny. Spotyka się też 
w mieszkaniach takie kon-
cepcje jak: ścianka osłono-
wa czy zaadaptowana szafka 
z półkami, w której schowa-

na jest również umiejętnie instalacja wodnokanalizacyjna. 
Projektując swoją wymarzoną (na lata) łazienkę, kuchnię 

myślmy do przodu – tak, by za jakiś (krótki) czas nie przy-
szło nam przypadkiem – ku naszej rozpaczy – częściowo 
jej skuwać, nie posiadając równocześnie rezerwy materia-
łowej…

Rafał Grzywocz

„Użytkownik lokalu jest zobowiązany w taki sposób 
dokonać przebudowy, zabudowy, ulepszeń czy mo-
dernizacji lokalu, aby w przypadku konieczności na-
prawy lub wymiany przez Spółdzielnię instalacji wod-
nokanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, ciepłowni-
czej i wentylacyjnej czy konieczności innych robót, 
a także wymiany wodomierzy, zachowany został swo-
bodny dostęp do miejsca robót. Brak swobodnego do-
stępu i konieczności zniszczenia przebudowy, zabu-
dowy, ulepszeń, modernizacji i innych elementów wy-
posażenia obciąża użytkownika lokalu i nie rodzi od-
powiedzialności Spółdzielni za szkody” (§3, punkt 8 
Regulaminu obowiązków Spółdzielni i obowiązków 
członków Spółdzielni i pozostałych użytkowników lo-
kali w zakresie eksploatacji, remontów i rozliczeń).

Instalację wodną da się ukryć,  Instalację wodną da się ukryć,  
zapewniając swobodny do niej dostępzapewniając swobodny do niej dostęp

Remontując minimalizuj hałas. 
Pamiętaj!!!  Obok Ciebie mieszkają inni. 
Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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Ze względu na pandemię korona-
wirusa, dyżur redaktora 

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

w siedzibie SSM - prosimy  
o kontakt telefoniczny wyłącznie 

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

nadsyłać pytania, swoje problemy 
na konto pocztowe „MS”

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

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


