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Półkolonie dzień… Na boiskach ostatnie tygodnie

ul. ks. Jana Kapicy

Posadzić, to jedno. Teraz trzeba będzie dbać

Roboty termomodernizacyjne w budynku 
 przy Wł. Jagiełły 2A, B, C, D dobiegają końca

Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej, ciepłej wody

Klomby,  
rabaty

Plany blisko 
końcowej 
realizacji

Węzłowiec: 
Ogród Społeczny 

otwarty
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ciąg dalszy na str. 3

Walerego Wróblewskiego 49

Powstańców 54

Rynek Bytkowski

Władysława Reymonta56

Wojciecha Korfantego 9B

Aleja Młodych 3-5

Władysława Jagiełły 35-37

Są w osiedlach spółdzielczych trawniki, ozdobione klombami albo rabatami. W większości to administracje 
poszczególnych osiedli zlecają ich wykonanie, a później – już dozorcom – systematyczną ich pielęgna-

cję. Niekiedy bywa, że to sami mieszkańcy je zakładają i się nimi opiekują. Początek jesieni to dobry czas na po-
kazanie tego, jak barwnie prezentowały się przez kilka ostatnich miesięcy.

Klomby, rabaty
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
BARBARA HeNel, MieCZySłAW HoJDA*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
7. listopada 2016 r. od 16.30 do 17.30
NA SWÓJ DyŻUR

do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,
tel. 32 609-14-00

Z kolei 5. grudnia 2016 r. dyżurować będą Dariusz Bochenek, Jerzy Kurzawa
*skład osobowy może ulec zmianie 

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

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

osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
osiedle „Bańgów”

- każdy ostatni wtorek miesiąca 
przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 17.30 (sala konferencyjna 
przy ADM)

osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
osiedle „Centrum”

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

osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
osiedle im J. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

Najczęściej spotykanymi w osiedlach 
zielonymi „ozdobnikami” są owalne 
klomby. Niekiedy to tak-
że rabaty w kształcie litery 
„S” czy „L” albo łzy. Czasami wystar-
czą 2 metry kwadratowe do zagospo-
darowania jakiegoś rogu między uli-
cą, schodami a traktem pieszym czy 
skrawka zieleni między biegnącymi 
równolegle chodnikami.

Dominują w nich rośliny wielorocz-
ne – są iglaki niskopienne, bukszpany, 
funkie, trawy ozdobne. Koloru dodają 
jednoroczne rośliny, barwnie kwitnące. 
Wychwaszczone, zadbane są niema-

łą okrasą osiedlowego krajobrazu. Jed-
nak zdarza się niestety, że po świeżo 
co obsadzonych młodych roślinach zo-

stają tylko dołki... Giną bez 
śladu, świadków. Tego ty-

pu zdarzeń jest stosunkowo niewiele, 
ale problem istnieje. 

Dużo częściej jednakże dochodzi do 
niszczenia klombów, rabat poprzez 
świadome (lub nie) puszczanie psa, aby 
się na nie wysikał. Trzeba mieć na 
względzie, że nie wszystkie rośliny są na 
to wytrzymałe. Po którymś z kolei takim 
„żółtym prysznicu” stopniowo brązowie-
ją/żółkną i z czasem po prostu więdną.
Dbajmy o swoje… jak o swoje.  rg

ciąg dalszy ze str. 2

Klomby…
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Podczas obrad przyjęto Regulamin 
rozliczeń kosztów energii cieplnej na 
cele centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej z zastosowaniem in-
dywidualnych zaworów termostatycz-
nych, podzielników kosztów i wodo-
mierzy c.w.u. w mieszkaniach i loka-
lach użytkowych Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pełny tekst regulaminu publi-
kujemy na stronach 15-18 i pro-
ponujemy go zachować.

W porządku obrad 
posiedzenia  

znalazły się także:
- Ocena wyników działalno-

ści gospodarczo-finansowej 
SSM za 7 m-cy 2016 r.

- Analiza stanu zaległości czyn-
szowych w SSM za 8 m-cy br.

- Omówienie i przyjęcie informa-
cji z wykonania harmonogra-
mu robót remontowo-konser-
wacyjnych instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wo-
dy użytkowej w ramach przy-
gotowania do sezonu grzew-
czego 2016/2017 wraz z pod-
jęciem uchwały.

- Przedstawienie sprawozda-
nia z działalności Domu Kul-
tury „Chemik” dotyczącego 
przeprowadzenia „Akcji Lato 
2016”. Sprawozdanie zawie-
rające chronologiczny prze-
bieg zajęć na półkoloniach 
2016 czytaj obok.
Omawiając wyniki działalno-

ści gospodarczo-finansowej 
Spółdzielni za siedem miesię-
cy br. Rada pozytywnie oceniła dzia-
łania Zarządu pod kątem realizacji za-
dań rzeczowych i wykonania finanso-
wego tegorocznych zamierzeń.

Regulamin
Poprzedni Regulamin rozliczania 

uchwalono 26 października 2005 r. Od 
tego czasu był on kilkakrotnie noweli-
zowany. W związku z kolejnymi usta-
wowymi nowelizacjami postanowiono 
uchwalić nowy zawierający:
- po pierwsze – nowe regulacje usta-

wowe przyjęte 20 maja 2016 r., kie-
dy to Sejm RP uchwalił nowelizację 
ustawy o efektywności energetycz-
nej (Dz. U. 2016, poz. 831). Usta-
wa ta w swoim zamyśle ma wdrożyć 
do prawa krajowego postanowienia 
Dyrektywy w sprawie efektywności 

energetycznej 2012/27/EU, również 
poprzez nowelizację ustawy Prawo 
energetyczne (U.P.E.),

- po drugie – wprowadzić zapisy wyni-
kające m.in. z wypracowanych przez 
lata doświadczeń własnych funkcjo-
nowania systemu rozliczeń, niesto-

sowanych od 7 lat wyparkowych po-
dzielników kosztów ogrzewania.
Do przedłożonego projektu pod-

czas spotkań w Komisjach stałych RN 
wniesiono cztery poprawki precyzują-
ce zapisy. Po ich zatwierdzeniu Ra-
da, Uchwałą nr 32/2016 przyjęła nowy 
„Regulamin rozliczeń kosztów energii 
cieplnej na cele centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej z zastoso-
waniem indywidualnych zaworów ter-
mostatycznych, podzielników kosztów 
i wodomierzy c.w.u. w mieszkaniach 
i lokalach użytkowych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej”

Zima
Rada z zadowoleniem przyjęła in-

formację o wykonaniu założonych za-
dań dotyczących przygotowania zaso-

bów do zimy i gotowości podania cie-
pła najdalej w ustalonym w harmono-
gramie terminie. Oceniając tą realiza-
cję RN bardzo wysoko oceniła urze-
czywistnienie zadań w kontekście bez-
problemowego uruchomienia 

Zaległości
Omawiając stan zaległości – materiał 

przygotowano z licznymi tabelkami i wy-
kresami porównawczymi – zauważono, 
że niewielki wzrost zadłużenia w pierw-

szych miesiącach roku jest niejako 
tradycyjny, a generalnie wskaźnik 
zaległości do naliczeń czynszo-
wych utrzymuje się na podobnym, 
tj. bardzo niskim poziomie. W pod-
sumowaniu obszernego materiału 
stwierdzono:

Analiza przedstawionych zale-
głości pochodzenia czynszowego 
wskazuje, że ich poziom w przy-
padku lokali mieszkalnych wg sta-
nu na 31. 08. 2016 r. zwiększył się 
w stosunku do stanu na 31. 12. 
2015 r. o 15 564,56 zł. Udział tych 
zaległości do naliczeń czynszo-
wych uległ niewielkiemu obniże-
niu w wysokości 0,04%. W oma-
wianym okresie zwiększyły się 
również zaległości czynszowe 
na lokalach użytkowych o kwotę  
49 023,60 zł tj. o 1,17% w stosun-
ku do naliczeń. Ogólny wskaźnik 
zadłużenia bieżącego uległ wzro-
stowi o 0,02% i wynosi 2,77%.

Całość zadłużenia pochodze-
nia czynszowego, w których 
skład wchodzą również zale-
głości zasądzone i sporne ule-
gła zmniejszeniu o 19 304,26 zł 
w stosunku do końca 2015 r.

Wahania poziomu zaległości 
w przedstawionym okresie nie 
wykazują niebezpiecznych ten-

dencji wzrostowych. Największy ich 
przyrost nastąpił w marcu 2016 r., by 
w kolejnych miesiącach stopniowo 
maleć. Zaległości te są raczej odzwier-
ciedleniem zauważalnych i powtarzal-
nych zachowań mieszkańców w okre-
sie okołoświątecznym (I - IV), kiedy to 
kwota zadłużenia czynszowego wzra-
sta, by w następnych miesiącach ro-
ku znów maleć, przyjmując najniższą 
wartość na koniec każdego roku. Na 
obniżanie poziomu zaległości wg sta-
nu na ostatni dzień roku ma w dużej 
mierze losowanie nagród w organizo-
wanym przez Zarząd SSM od wielu lat 
„Wielkim Konkursie”, w którym biorą 
udział wszyscy użytkownicy lokali nie-
posiadający na ostatni dzień roku zale-
głości czynszowych. pes

„Nowy” regulamin, zima, zadłużenia

W trzeciej dekadzie września odbyło się pierwsze po wakacyjnej prze-
rwie posiedzenie Rady Nadzorczej SSM.

UCHWAłA NR 22/2016
Rady Nadzorczej  

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w sprawie: uchwalenia nowego Regulaminu rozli-

czeń kosztów energii cieplnej na cele co. i ciepłej wo-
dy, użytkowej z zastosowaniem indywidualnych zawo-
rów termostatycznych, podzielników kosztów i wodo-
mierzy c.w.u. w mieszkaniach i lokalach użytkowych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Działając 
w oparciu o § 24 ust. 8 Statutu SSM Rada Nadzorcza 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§1
Nowy „Regulamin rozliczeń kosztów energii ciepl-

nej na cele co. i ciepłej wody, użytkowej z zasto-
sowaniem indywidualnych zaworów termostatycz-
nych, podzielników kosztów i wodomierzy c.w.u. 
w mieszkaniach i lokalach użytkowych Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, który jest za-
łącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 paździer-

nika 2016 r.
§3

Traci moc dotychczasowy obowiązujący „Regula-
min rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele co. 
i ciepłej wody, użytkowej z zastosowaniem indy-
widualnych zaworów termostatycznych, podzielni-
ków kosztów i wodomierzy c.w.u. w mieszkaniach 
i lokalach użytkowych Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej” z dnia 26 października 2005 r. 

przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 30/2005



5MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2016

ciąg dalszy na str. 6

Sprawozdanie z organizacji półkolonii letnich organizowanych w DK „CHeMiK” w 2016 roku.

Głównym zadaniem było zagospo-
darowanie dzieciom i młodzieży pozo-
stającym w mieście czasu wolnego. 
W czasie wakacji 2016 roku DK „Che-

mik” czynny był w godzinach od 800 do 
1800. W godzinach od 1500 do 1800 DK 
„Chemik” udostępniany był młodzieży 
ze szkół ponadpodstawowych. W mie-
siącu lipcu i sierpniu w półkoloniach 

uczestniczyło średnio 45 osób - wg ty-
godniowej listy obecności i deklaracji 
zgłoszeniowych potwierdzonych przez 
rodziców. Przeprowadzono 4 turnusy 
dwutygodniowe. Z tego powodu opie-
kę nad dziećmi sprawowało 3 wycho-
wawców i 3 pracowników obsługi (prze-
pisy przewidują opiekę 1 wychowaw-
cy na 15 dzieci). Wychowawcy posia-
dają świadectwo pozwalające pełnić tę 
funkcję, są ubezpieczeni od odpowie-
dzialności cywilnej i zatrudnieni na od-
stawie umowy-zlecenia. Na podstawie 
wypełnianych przez rodziców deklaracji 
stwierdzono, że w półkoloniach uczest-
niczyło 126 dzieci i młodzieży z terenu 
całego miasta w tym:
- dzieci w wieku do 7 lat – 34,
- od 8 do 10 lat – 69,
- powyżej 10 lat -23,
- chłopców – 74,
- dziewczynek – 52,
- dzieci członków Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej – 91,
- dzieci zamieszkałe w Siemianowi-

cach Śl. – 30,
- dzieci z miast ościennych – 5,
- dzieci po raz pierwszy uczestniczące 

w półkoloniach – 27,
- dzieci uczęszczające miesiąc i dłu-

żej – 23.

O organizacji półkolonii poinformo-
wana została Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna, Straż Pożar-
na i Policja. Otrzymaliśmy też zezwo-

lenie na organizację półkolonii z Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i Kurato-
rium Oświaty i Wychowania.

W trakcie trwania półkolonii przed-
stawiciele tych instytucji odbyli spotka-

nia z uczestnikami oraz przeprowadzi-
li kontrole czystości, bezpiecznego po-
bytu dzieci i młodzieży, realizacji za-
dań programowych.

Na spotkaniach omawiano takie te-
maty jak:
- niebezpieczeństwa, jakie niosą z so-

bą dopalacze – „Nie dopalaj się”,
- bezpieczne wakacje w tym zasady 

bezpiecznej kąpieli, bezpieczeństwo 
w górach i lesie, aktywny wypoczy-
nek – zakładaj kask, przestrzegaj 
przepisów drogowych, bądź widocz-
ny na drodze, nie uprawiaj sportów 
w miejscach niedozwolonych itp.,

- zdrowie i higiena w tym: myj ręce przed 
każdym posiłkiem, nie używaj wspól-
nych przyborów toaletowych, nie pij 
i nie jedz ze wspólnych naczyń itp.,

- „Brązowo ale czy zdrowo” – robić prze-
rwy w opalaniu, przebywać w cieniu, 
nosić okulary przeciwsłoneczne, uży-
wać odpowiednich kremów.
W czasie trwania turnusów organizo-

wane były gry i zabawy sportowo rekre-
acyjne i świetlicowe. Ponadto, odbyło się 
8 wycieczek autokarowych do Wisły, Sia-
moszyc, Koszęcina, Pławniowic, Morska, 
Brennej, Ogrodzieńca i Pszczyny.
Wycieczki zawierały w sobie 2 ele-
menty:

- wakacyjny wypoczynek: woda i pla-
że w Wiśle, Siamoszycach, Koszęci-
nie, Pławniowicach i Brennej,

- poznawczy: Tydzień Kultury Be-
skidzkiej w Wiśle, siedziba Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, 
pałac w Pławniowicach, Muzeum 
Chleba i Wsi Śląskiej w Górkach 
Wielkich, Pałac i Park w Pszczynie.
Podsumowaniem wycieczek były 

konkursy wiedzy.
Ponadto, młodzież uczestniczyła w:

- 8 wyjściach na basen miejski ,
- 2 wyjściach na basen do Pszczel-

nika,

- 4 wycieczkach do Parku Śląskiego 
w tym - Planetarium, ZOO,

- treningu hokeja na trawie na kom-
pleksie sportowym „Siemion” pod 
opieką trenera zespołu I ligowego,

- 7 porankach filmowych w Parku Tra-
dycji,

- dniu sportu i rekreacji /strzelanie, bie-
gi w workach i inne przygotowany 
przez LOK i MTKKF.

Szczegółowy przebieg półkolonii 2016
- 4. 07. – Rozpoczęcie półkolonii gry i za-

bawy na boisku przy ul. Jagiełły oraz 
plac zabaw przy Stawie Brysiowym.

- 5. 07. – Gry i zabawy świetlicowe tur-
niej piłkarzyków, spacer na obiekt 
sportowy przy ul. Śniadeckiego – tur-
niej piłki nożnej oraz pokaz treningu 
piłki nożnej – basen miejski.

- 6. 07. – Wyjście – kompleks sporto-
wo-rekreacyjny Rzęsa (park dino-
zaurów, siłownia, mini boisko).

- 7. 07. – Wycieczka do Pszczyny zwie-
dzanie Zespołu Pałacowego oraz re-
zerwatu żubrów Jankowice.

- 8. 07. – Sprawdzenie wiedzy zgro-
madzonej na wycieczce, wyjście do 
parku Tradycji oraz basen miejski.

- 11. 07. – Wyjście do Skansenu.
- 12. 07. – Gry i zabawy świetlicowe, 

Półkolonie dzień po dniu i...
Zgodnie z wieloletnią tradycją w dniach od 4 lipca do 26 sierpnia  

 w Domu Kultury „Chemik” zorganizowano półkolonie dla dzieci i mło-
dzieży pozostających w czasie wakacji w mieście.
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Rozwiązania zagadek logicznych:  
Dwaj bracia

Czy Łukasz kłamie? Łukasz obojętnie czy 
będzie mówił prawdę, czy kłamał powie: NIE, 
a jego brat zawsze powie: TAK.

Adam i ewa
Obydwoje nie mieli pępków.

Worki monet
Bierzemy z pierwszego worka jedną monetę, 
z drugiego dwie, itd., a z ostatniego dziesięć. 

Ważymy tych 55 monet. Gdyby wszystkie były 
prawdziwe ważyłyby 550 gramów. Odejmując 
od wyniku ważenia 550 gramów, uzyskujemy 
dokładnie numer worka, w którym są fałszywe 
monety.

Sprawozdanie z organizacji półkolonii letnich organizowanych w DK „CHeMiK” w 2016 roku.

wyjście na basen miejski.
- 13. 07. – Konkurs „Mam Talent” śpiew, 

taniec pokaz umiejętności, wyjście na 
kompleks sportowo-rekreacyjny znaj-
dujący się na osiedlu „Młodych”.

- 14. 07. – Wycieczka do Brennej zwie-
dzanie groty nietoperzy oraz gospo-
darstwo agroturystyczne „Chlebowa 
Chata”.

- 15. 07. – Quiz z odbytej wycieczki 
oraz wyjście na basen miejski.

- 18. 07. – Zajęcia sporto-
wo-rekreacyjne piłka noż-
na, siłownia pod chmurką 
plac zabaw na osiedlu „Mło-
dych” oraz spacer po Lasku 
Bytkowskim.

- 19. 07. – Park Tradycji baj-
ka „Wilk i Lis” oraz basen 
miejski.

- 20. 07. – Wyjście do Par-
ku Śląskiego Rosarium po-
dążanie drogą edukacyjną, 
gry i zabawy na placu za-
baw.

- 21. 07. – Wycieczka do Pławniowic 
plażowanie nad zalewem oraz zwie-
dzanie Pałacu w Pławniowicach.

- 22. 07. – Wyjście na rynek Święto 
Czekolady oraz zajęcia na basenie.

- 25. 07. – Turniej piłki nożnej, siłownia 
pod chmurką plac zabaw na osiedlu 
„Młodych” oraz spacer po Lasku Byt-
kowskim i zaznajomienie dzieci z ro-
ślinnością.

- 26. 07. – Park Tradycji bajka „Mała 
Syrenka” oraz basen miejski.

- 27. 07. – Wycieczka do Śląskiego 
Ogrodu Zoologicznego.

- 28. 07. – Wycieczka do Morska, zwie-
dzanie zamku, gry i zabawy na placu 
zabaw w Siewierzu.

- 29. 07. – Gry i zabawy na wolnym po-
wietrzu oraz basen.

- 1. 08. – Piłka nożna, siłownia pod 
chmurką, plac zabaw na osiedlu 
„Młodych” oraz spacer po Lasku Byt-
kowskim.

- 2. 08. – Park Tradycji bajka „Rio” oraz 
basen miejski.

- 3. 08. – Wyjście do Planetarium.
- 4. 08. – Wycieczka do Koszęcina, ba-

sen oraz zwiedzanie siedziby zespo-
łu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

- 5. 08. – Quiz z odbytej wycieczki, 

spotkanie dzieci z członkami OHP 
oraz basen.

- 8. 08. – Gry i zabawy na sali „Randka 
w ciemno” oraz wyjście – kompleks 
rekreacyjny „Rzęsa” (park dinozau-
rów, siłownia, mini boisko).

- 9. 08. – Wyjście Park miejski gry i za-

bawy boisko „Sporcik” oraz basen.
- 10. 08. – Konkurs Plastyczny gry i zaba-

wy w Domu Kultury oraz seans filmowy.

- 11. 08. – Wycieczka do Wisły Tydzień 
Kultury Beskidzkiej.

- 12. 08. – Wyjście na otwarcie placu 
zabaw „Plac Hutnik” oraz basen.

- 16. 08. – Park Tradycji bajka „Kur-
czak Mały” oraz basen miejski.

- 17. 08. – Gry i zabawy, seans filmo-
wy, spacer gry i zabawy na świeżym 
powietrzu.

- 18. 08. – Wycieczka do Ogrodzień-
ca zwiedzanie zamku przejście szla-
kiem do Grodu Birów.

- 19. 08. – Wyjście na basen park 
„Pszczelnik”.

- 22. 08. – Piłka nożna, siłownia pod 
chmurką plac zabaw na osiedlu 
„Młodych” oraz spacer po Lasku 
Bytkowskim.

- 23. 08. – Park Tradycji bajka „Mój Brat 
Niedźwiedź” oraz basen miejski.

- 24. 08. – Trening hokeja na trawie 
oraz plac zabaw na osiedlu „Mło-
dych”.

- 25. 08. – Wycieczka do Siamoszyc 
zwiedzanie zamku oraz gry i zabawy 
na placu zabaw w Siewierzu.
Półkolonie zakończył tradycyjny 

już bal przebierańców w czasie, któ-
rego uczestnicy otrzymali certyfikaty 
uczestnika półkolonii i nagrody za in-
dywidualne osiągnięcia a wychowaw-

cy podziękowania. W zakończeniu pół-
kolonii uczestniczyli Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Jan Dudek i Prezes 
Zarządu SSM Zbigniew lekston wraz 
z Członkami Zarządu.

Z rozmów przeprowadzonych zarów-
no z uczestnikami jak też z ich opieku-
nami wynika, że uczestnicy i ich opie-
kunowie pozytywnie oceniają przebieg 
letniego wypoczynku. Świadczą też 
o tym laurki i podziękowania przygo-
towane przez uczestników. Wszystkie 

poczynania na półkoloniach 
były bardzo szczegółowo od-
notowane w dzienniku zajęć. 
O organizowanych półkolo-
niach często informowano na 
łamach „Mojej Spółdzielni” na 
stronie Urzędu Miasta w ru-
bryce „Puls dnia”, na stronie 
internetowej DK „Chemik”, po 
raz pierwszy na facebooku 
oraz w prasie lokalnej.

Na organizację letniego wy-
poczynku otrzymaliśmy dotację 

z Urzędu Miasta w kwocie 10.000 zło-
tych, którą przeznaczono na opłacenie 
wynagrodzeń wychowawców i zorgani-
zowanie 2 wycieczek.

W okresie wakacji odbywały się też 
treningi piłkarskie dzieci i młodzieży 
pod okiem licencjonowanych trene-
rów. Średnio w tygodniu wakacje na 
boiskach spędzało 45 osób.

Ponadto do godziny 2100 odbywa-
ły się zajęcia sekcji skatowej, brydżo-
wej, tenisa stołowego oraz zespołu 
muzycznego.

Byliśmy też współorganizatorem tra-
dycyjnych letnich imprez:
- 27 czerwca „Powitanie lata” na Ryn-

ku Bytkowskim gdzie odpowiadali-
śmy za prezentację amatorskich ze-
społów artystycznych DK „Chemik” 
oraz siemianowickich placówek kul-
turalnych i oświatowych,

- 27 sierpnia „Koniec wakacji” na osie-
dlu Bańgów gdzie podobnie jak przy 
„Powitaniu Lata” byliśmy odpowie-
dzialni za przebieg amatorskiej czę-
ści prezentacji,

- 3 września „XII Święto Bytkowa” po-
dobnie jak przy poprzednich impre-
zach odpowiadaliśmy za przygoto-
wanie części amatorskiej święta.

Zbigniew Krupski

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

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

Termin Budynek, adres

Harmonogram odczytu wodomierzy 
i podzielników kosztów ogrzewania

17. 10.
poniedziałek

Komuny Paryskiej 1;
Powstańców 54c;
Stawowa 11, 11a;

Władysława Jagiełły 7c, d;
Walerego Wróblewskiego 69

18. 10.
wtorek

Komuny Paryskiej 3;
Powstańców 54b;
Wyzwolenia 6a, b;

Władysława Jagiełły 3a, b; 7a, b;
Walerego Wróblewskiego 71

19. 10.
środa

Komuny Paryskiej 5;
Powstańców 54a;
Wyzwolenia 8a, b;

Władysława Jagiełły 3c, d;
Walerego Wróblewskiego 73

20. 10.
czwartek

Komuny Paryskiej 6b, c; 13a, b;
Emilii Plater 21a, b; 

Stawowa 5;
Wyzwolenia 8c, 10a;

Władysława Jagiełły 9a, b, c;
Grunwaldzka 3a, b, c; 7a, b; 9a, b; 16a, b, c

21. 10.
piątek

Powstańców 46a;
Stawowa 6, 7;

Wyzwolenia 10b;
Władysława Jagiełły 1a, b, c; 11a, b;

Grunwaldzka 3d, e, f

22. 10.
sobota

Władysława Jagiełły 11c, d; 13a, b, c;
Grunwaldzka 2a, b, c, d

14. 11.
poniedziałek

Jana N. Stęlickiego 1-2; ZHP 1-6;
Wojciecha Korfantego 1a, b;

Ryszarda Gansińca 2, 4;
Spokojna 1

Termin Budynek, adres

15. 11.
wtorek

Jana N. Stęlickiego 3-4;
Franciszka Zubrzyckiego 1-2;

Al. Młodych 1-2, 10-11;
Wojciecha Korfantego 1c, 2a;

Ryszarda Gansińca 6, 7;
Spokojna 3a

16. 11.
środa

Jana N. Stęlickiego 5-6;
Franciszka Zubrzyckiego 3;
Bohaterów Westerplatte 4;

Al. Młodych 3-4, 12-13;
Wojciecha Korfantego 2b, 4a;

Ryszarda Gansińca 8, 9;
Spokojna 3b

17. 11.
czwartek

Szarych Szeregów 1-2;
Bohaterów Westerplatte 6, 8;

Al. Młodych 5-6, 14-15;
Wojciecha Korfantego 2c, 4b;

Ryszarda Gansińca 10, 11;
Spokojna 3c

18. 11.
piątek

Szarych Szeregów 3-4;
Bohaterów Westerplatte 10, 12;

Al. Młodych 7-8;
Wojciecha Korfantego 9;

Michałkowicka – cała

19. 11.
sobota

Al. Młodych 9

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

14. 11.
poniedziałek

ZHP 7

15. 11.
wtorek

ZHP 9

16. 11.
środa

ZHP 10

17. 11.
czwartek

ZHP 11

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

Zawiadamiamy, że odcZyty wykonywane będą tylko w godZinach 
popołudniowych, pocZątek ok. 1600,  a w soboty od 1000.

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

JeDeN TeRMiN oDCZyTU PoDSTAWoWy  
oRAZ JeDeN DoDATKoWy.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane.  Biuro Rozliczeń eC
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We wrześniu, przez dwa tygodnie, 
mieszkańcy naszego miasta mogli od-
dawać głosy na wybrane przez sie-

bie propozycje. Jak się okazało, wśród 
projektów, które otrzymały najwięk-
sza liczbę głosów znalazły się te bez-
pośrednio dotyczące osiedli spółdziel-
czych. W przyszłym roku można więc 
oczekiwać między innymi remontu 
ciągów pieszych, jezdnych, budowy 
miejsc postojowych i modernizacji jed-
nego z boisk... Ujęto je jako projek-
ty lokalne. Do tego dochodzą jeszcze, 
przesunięte z tego roku inwestycje 
w osiedlowe place zabaw. Jeśli chodzi 
o zasoby Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej dotyczy to moderni-
zacji placu zabaw przy ulicy okrężnej 
oraz doposażenia placów zabaw osie-
dla „Bańgów”.

Warto nadmienić, że w Siemiano-
wicach Śląskich wykonane zosta-
ną w przyszłym roku tężnia solanko-

wa w okolicach stawu „Rzęsa” oraz 
remont alejek w Lasku Bytkowskim 
– to w ramach projektów ogólnomiej-

skich. Jeśli chodzi o zgłoszone pro-
jekty Młodzieżowego Budżetu Obywa-
telskiego, przeszły do realizacji czte-
ry: Strefa gier przy Szkole Podstawo-
wej nr 3, Utworzenie sali multimedial-
nej w Szkole Podstawowej nr 6, Ścież-
ka sprawnościowa-rekreacyjna przy 
Szkole Podstawowej nr 1, Siłownia 
„Pod Czwórką”.

W osiedlach spółdzielczych w przy-
szłym roku będą realizowane:

osiedle „Centrum”
Remont nawierzchni jezdni ulicy Ka-

rola Świerczewskiego 46-48 i wymia-
na nawierzchni parkingu przy ulicy Ry-
szarda Gansińca 5-6 („Centrum I”)*.

osiedle „Bańgów”
Strefa rekreacji i odpoczynku dla ca-

łych rodzin przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie (tzw. „Nowy Bańgów”).

osiedle „Michałkowice”
Wykonanie nowych miejsc parkingo-

wych przy ulicy leona Kruczkowskie-
go – zakres projektu zmieniono podczas 
weryfikacji (tzw. „Osiedle Robotnicze”).

osiedle „Młodych”
Budowa parkingu i chodnika przy 

Alei Młodych – wschodnia strona 

wzdłuż garaży N-W („Osiedle Mło-
dych”).

osiedle „Tuwima”
Remont chodnika przy ulicy Herma-

na Wróbla 5-6 – zakres projektu zmie-
niono podczas weryfikacji („Osiedle 
Wróbla i Korfantego”).

osiedle „Węzłowiec”
Modernizacja boiska przy ulicy Wła-

dysława Jagiełły 5-7 („Osiedle Wę-
złowiec”).

osiedle „Chemik”
Wymiana ciągu pieszego wzdłuż 

Szkoły Podstawowej nr 1 („Osiedle 
Chemik”).

Do Budżetu Obywatelskiego 2017 wró-
cimy w kolejnych wydaniach „MS”.

 rg
* W nawiasach nazwy poszczególnych 

obszarów sformułowane w BO.

BO 2017: Wiemy co i gdzie
30 września br. Urząd Miasta opublikował oficjalne wyniki głosowania 

nad projektami obywatelskimi objętymi finansowaniem z Budżetu 
obywatelskiego 2017. 

os. „Węzłowiec”. Rozpoczęto prace rozbudowy 
parkingu osiedlowego w rejonie budynku Wł. Jagiełły 
25A. Środki: Siemianowicki Budżet obywatelski 2016

 os. „Chemik”. Wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1 
będzie nowy chodnik

Wrzesień był kolejnym miesią-
cem, w którym spadła ilość 

dewastacji.
Z jednej strony cieszymy się, 

że w minionym miesiącu od-
notowano tylko trzy zdarzenia 
niszczenia wspólnego mienia, 
z drugiej żałujemy, że jest to aż 
trzy. Może kiedyś czymś nor-
malnym stanie się, że dewasta-
cje znikną w ogóle z naszych 
osiedli i tym samym nie będą 
zagospodarowywać łamów? 
Oby jak najprędzej, bo szkoda 
każdego grosza wydawanego 
na naprawy czegoś, co mogło-
by spokojnie służyć, gdyby nie 
wąska grupka niszczących. 

Przypominamy, że non stop aktualna 
jest oferta Zarządu SSM nagradzania 
kwotą 2000 złotych za skuteczne wska-

zanie sprawców dewastacji. Jeżeli ktoś 
dysponuje takimi informacjami, to nale-
ży składać je pisemnie, bądź telefonicz-

ne w Dziale GZM, tel. 32 6091-
405. Dyskrecja zapewniona.

osiedle „Węzłowiec”
- plac zabaw przy Władysła-
wa Jagiełły 31 – na piaskow-
nicy zdewastowano siedzisko 
z tworzywa sztucznego.

osiedle „Chemik”
- ściana szczytowa ciągu ga-
rażowego w rejonie W. Wró-
blewskiego 73 – bohomazy,
- plac zabaw przy ulicy 
W. Wróblewskiego 39-41 
– skradziono kilka sztachet 
z ogrodzenia.  pes

2000 złotych czeka
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ciąg dalszy na str. 10

Najpierw była „burza mózgów” nad pomysłem: co, gdzie i w jakiej formie zrobić – cykl kilku spotkań, konsulta-
cji społecznych. A potem już realizacja i otwarcie. od ostatniej niedzieli września funkcjonuje w osiedlu „Wę-

złowiec” ogród Społeczny – pierwszy w mieście. inwestycja Urzędu Miasta, teren SSM.

Na otwarciu wielki zapał
Od 25 września br. ofi-

cjalnie funkcjonuje już 
w Siemianowicach Ślą-
skich Ogród Społeczny. 
Pod tą nazwą kryje się po 
prostu skrawek wydzielo-
nego, ogrodzonego tere-
nu, gdzie mieszkańcy mo-
gą sobie hodować rośliny, 
wspólnie spędzać czas, od-

poczywając na wolnym po-
wietrzu w ładnym otocze-
niu. To uprawianie swoiste-
go ogrodnictwa miejskiego 
– jak wyjaśnia Jakub No-
wak z Urzędu Miasta – ma 
w swoim założeniu po pro-
stu zbliżyć do siebie miesz-
kańców i zbudować wśród 
nich świadomość, odpowie-
dzialność, że jeśli oni o to 
nie zadbają, nikt inny o to 
nie zadba.

W tę niedzielę pojawiło się 
sporo mieszkańców, głów-
nie osiedla „Węzłowiec”, 
ale i innych części mia-
sta. Byli też przedstawicie-
le Rady Nadzorczej i Zarzą-
du Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Rad 
Osiedli, administracji SSM, 
a także głównego inwesto-
ra – Urzędu Miasta oraz 
Rady Miasta, którą repre-
zentował Adam Cebula – 
jej przewodniczący. Pogoda 
sprzyjała dla robót w ziemi. 
Sprawnie zapełniono rośli-
nami rabaty z drewnianym 

obramowaniem, nasadzono 
drzewka owocowe, rozma-
wiano o ewentualnych dal-
szych planach wobec ogro-
du w przyszłości.

Dla wszystkich
Pomysł utworzenia Ogrodu 

Społecznego w naszym mie-
ście wyszedł z inicjatywy sie-
mianowickiego SLD, a ści-
ślej Jakuba Nowaka, który 

podchwycił pomysł na warsz-
tatach prowadzonych przez 
Witolda Szwedkowskiego 
z ruchu społecznego Miej-
ska Partyzantka Ogrodnicza 
– popularyzatora ogrodów 
społecznych. Prezydent Mia-
sta przychylił się do propo-
zycji i po uzgodnieniu z rad-
nymi znalazła się ona w te-
gorocznym budżecie miasta.

Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa wyraziła 
zgodę, by to na jej terenie, 
w osiedlu „Węzłowiec” wy-
gospodarować fragment te-
renu – notabene po starym 
boisku sportowym przy ulicy 
Władysława Jagiełły, w są-
siedztwie boiska wielofunk-
cyjnego oraz siłowni na wol-
nym powietrzu. Zanim pod-
jęto się realizacji, sondowa-
no mieszkańców okolicz-
nych budynków przy Wła-
dysława Jagiełły 27, 29, 
31, 33 (zamieszkałych bli-
sko przyszłego Ogrodu), co 
sądzą na ten temat. Jak się 
okazało – po przepytaniu 

około 200 osób – zdecydo-
wana większość pozytywnie 
przychyliła się do inicjatywy. 
Ruszyły konsultacje.

Od samego początku za-
kładano, że to sami miesz-
kańcy zdecydują, jak bę-
dzie wyglądał Ogród Spo-
łeczny, co w nim się będzie 
znajdowało. Temu też służył 
cykl spotkań z mieszkańca-

mi, organizowanych w Byt-
kowie. – To mieszkańcy ma-
ją stać się gospodarzami 
tego ogrodu. Urząd Miasta 
oczywiście będzie go doglą-
dał, ale nie będzie niczego 
narzucał, raczej tylko koor-
dynował – mówi Jakub No-
wak z Urzędu Miasta.

ogród jest, odzew też
Zwykle przy czymś no-

wym, dotychczas bliżej nie-
znanym lokalnej społeczno-
ści, towarzyszą obawy czy 
„to” się powiedzie. Niekie-
dy nawet pytania „a po co 
to”. Na kilka miesięcy przed 
realizacją projektu zdania 
na ten temat, choć w więk-
szości pozytywne, zawiera-
ły często w sobie szczyptę 
niepewności: - Dobrze, że 
znów coś w naszym osiedlu 
powstanie nowego. To tylko 
cieszy, że znajdują się pie-
niądze i na takie sprawy. Ja 
już nie dam rady się zaan-
gażować, bo jestem za sta-
ry, ale dla innych, co nie ma-
ją ogródków a chcieliby, to 

jak prezent podany na tacy. 
Boję się jednak, że nie bę-
dzie wielu chętnych, co się 
tym zajmie. Teraz mówią, że 
„pewnie” a potem, że jednak 
nie mają czasu. I kto to bę-
dzie robił? – wypowiadał się 
w czerwcu sceptycznie pan 
Andrzej z ulicy Władysła-
wa Jagiełły, mieszkający 
niemal w sąsiedztwie Ogro-

du Społecznego. 
Jak na razie nie spraw-

dziła się prognoza miesz-
kańca. Już ponad 30 miesz-
kańców Siemianowic Ślą-
skich, głównie z osiedla 
„Węzłowiec” zaangażowa-
ło się w ten projekt. Wśród 
nich Aneta Wilk, mieszkan-
ka „Węzłowca”:

- Na początku była to zwy-
kła ciekawość. W momen-
cie, gdy pojawiły się ogło-
szenia o spotkaniach w tej 
sprawie, wybrałam się na 
jedno z nich. Stwierdziłam, 
że jest to ciekawa forma 
spędzania czasu. Też i po-
znania sąsiadów, bo w osie-
dlach to zna się ich, co naj-
wyżej ze swojej klatki scho-
dowej. Jeżeli ktoś lubi ro-
śliny i w ogóle – grzebać 
w ziemi, to myślę, że to faj-
na sprawa. Dla mnie lubią-
cej roślinki to jak znalazł. 
W Ogrodzie Społecznym 
nasadziliśmy już między in-
nymi wrzosy, bratki, rośli-

Węzłowiec: Ogród Społeczny otwarty
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ciąg dalszy ze str. 9
ny cebulkowate – jak tulipa-
ny, narcyzy, hiacynty – to co 
o tej porze roku można sa-
dzić. Nawet całkiem sporo 
osób przyszło na otwarcie 
i sadzenie, widziałam, że 
i tacy, którzy nie uczestni-
czyli w konsultacjach. Na ra-
zie zainteresowanie jest, ale 

zobaczymy jak będzie z za-
angażowaniem i wytrwało-
ścią. Na pewno więcej prac 
będzie na wiosnę. Być mo-
że wtedy, gdy ludzie zoba-
czą, jak to wygląda, kolej-
ni zechcą się w ten ogród 
włączyć.

Innym mieszkańcem, któ-
ry zaangażował się już 
w Ogród Społeczny jest 
Bartosz Dudzik z „Cen-
trum”:

- Od jakiegoś czasu sam 
próbowałem kupić jakąś 
działkę rekreacyjną w Sie-
mianowicach, ale jest to dzi-
siaj dosyć ciężkie, bo ceny 
są dość wysokie jak na mo-
je możliwości a Ogród Spo-
łeczny – tak ja to widzę – 
jest miejscem gdzie można 
robić praktycznie to samo, 
a w dodatku z innymi miesz-
kańcami. Po drugie można 
się poznać ze współmiesz-
kańcami i zawsze jakieś 
świeże, niespryskane owo-
ce spożyć. To są właśnie 
powody, dla których zdecy-
dowałem się włączyć do te-
go projektu. Podczas otwar-
cia ogrodu sadziliśmy kwia-
ty, drzewka owocowe. Swój 
wkład w ogród już mam. 
Ogród dziś jeszcze wygląda 
jak wygląda. Efekty widać 

będzie dopiero wiosną. Każ-
dy może przyjść i zobaczyć 
jak to wygląda, a nawet się 
zaangażować. Uczestniczy-
łem w konsultacjach, pa-
rę swoich pomysłów przed-

stawiłem, ale i inni składa-
li ciekawe propozycje. Bar-
dzo fajną rzeczą, której chy-
ba jeszcze nie ma, to budka 
dla owadów w samym ogro-
dzie. To taki swoisty karm-
nik dla owadów, wypełniony 
trzciną, kawałkami drewna. 
Owady będą mogły znaleźć 
tam schronienie. Jest jesz-
cze dużo pomysłów, które 
mogłyby wzbogacić Ogród 
Społeczny. Potencjał ogro-
du zależy od ludzi, którzy 
włożą coś od siebie. Każdy 
pomysł jest wart konsulto-
wania, uwagi.

A co sądzą inni, obserwa-
torzy z boku?

- Mi się to podoba. Z te-
go starego boiska i tak by 
nic już dobrego nie było. 

A tak przynajmniej jest coś, 
co być może zbliży do siebie 
mieszkańców. Tak jak są-
siadująca siłownia na przy-
kład. To jest właśnie dobry 
przykład na integrację spo-
łeczeństwa. Ludzie często 
mają wiele pasji, ale nie ma-
ją ich gdzie i jak realizować. 
Dlatego przyklaskuję takim 

pomysłom – oceniła Maria 
Adamczyk.

- Ja jakoś nie jestem prze-
konany do tego. A to wynika 
stąd, że wiem jak jednost-
ki potrafią zniszczyć naj-

większe chęci i zapał. Mo-
że dziesięciu zrobić tyle, co 
pięćdziesięciu a znajdzie się 
jeden idiota, który przyjdzie, 
zniszczy i jeszcze się z te-
go będzie cieszył – stwier-
dził mocno mieszkaniec bu-
dynku przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 27.

- Ja bym wolał, aby jed-
nak inwestowano bardziej 
w takie potrzeby jak miej-
sca parkingowe w osiedlu. 
Tu na „Węzłowcu” jest kata-
strofa z tym. Naprawdę nie-
trudno o stłuczkę. Miejsca 
są, ale trzeba o nie walczyć. 
Nie ma gdzie zaparkować 
w godzinach wieczornych. 
Taki pojemny parking na 
200 samochodów na drugim 
etapie rozwiązałby sprawę 

– powiedział pan Pieczka – 
„sąsiad Ogrodu”.

- Ja tam nie lubię kopać 
w ogródku, ale cieszę się, 
że znaleźli się mieszkańcy, 
którym się po prostu chce 
i czerpią z tego satysfakcję. 
Ja na pewno będę dogląda-
ła ogrodu. A jak będzie ład-
ny, to i znajomych tam we-

zmę – mówiła mieszkanka 
„Węzłowca”.

W Ogrodzie Społecznym 
przy ulicy Władysława Ja-
giełły można samemu so-
bie wyhodować rośliny, wa-
rzywa. Jest domek gospo-
darczy, gdzie przechowy-
wane są narzędzia ogrod-
nicze. Można też odpocząć 

– są ławki i kawałek trawy, 
gdzie nawet na kocu można 
się latem rozłożyć. Otwar-
ty jest dla wszystkich, po-
dobnie zresztą jak sąsia-
dujące boisko wielofunkcyj-
ne według tych samych go-
dzin użytkowania, zapisa-
nych w regulaminie.

Teren ogrodu jest ogro-
dzony i zamykany na noc na 
klucz. Dodatkowo obejmu-
je go system monitoringu. 
Stosunkowo bliskie sąsiedz-
two zabudowań mieszkal-
nych powinno również od-
straszyć potencjalnych wan-
dali. Wszyscy mieszkańcy, 
którzy zdecydowali się i da-
lej – zdecydują się w nie-
go zaangażować, otrzymu-
ją własne klucze, by na-
wet poza godzinami otwar-
cia móc doglądać posadzo-
nych przez siebie roślin.

Czy pomysł sprawdzi się 
w naszym mieście, można 
będzie powiedzieć dopiero 
za mniej więcej pełny rok, 
gdy znów o tej samej porze 
przyjdzie sadzić jesienią ko-
lejne rośliny. Czy zapał bę-
dzie ten sam, jak teraz? Czy 
pomysłów nie zabraknie? 
Okaże się, okaże. Stwierdzić 
jednak już można, że ini-
cjatyw jednoczących lokalne 

Węzłowiec: Ogród 
Społeczny otwarty

Osoby chcące zaangażować się w Ogród Społecz-
ny mogą skontaktować się z Jakubem Nowakiem (nr tel. 
502 693 575) lub Weroniką Liszką (nr tel. 32 760-54-89)
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ciąg dalszy na str. 12

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

Plany blisko końcowej realizacji
Przełom września i października to miesiące, w których w osiedlach spółdzielczych jeszcze sporo – jeśli chodzi 

o remonty czy konserwacje – się dzieje. Gdy spojrzymy w realizację planów na 2016 rok, łatwo wywnioskujemy, 
że praktycznie 3/4 zadań – w niektórych administracjach nawet więcej – jest już wykonana. Jest, co odnotowywać...

osiedle „Bańgów”
Na elewacjach i w klatkach... Nie ma 

już rusztowań na budynkach przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 17-19, 
21-23 oraz 83-85 a to oznacza nic in-
nego jak zakończenie kilkumiesięcz-
nych, kompleksowych robót docieple-
niowych. Tym samym też dołączyły 
one do innych docieplonych na prze-
strzeni ostatnich lat domów mieszkal-

nych osiedla i... pysznią się nowym 
wyglądem.

W trakcie realizacji pozostaje jesz-
cze budynek przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie 77-79A, B. Robotni-
cy we wrześniu wymienili wszystkie 
okna w klatkach schodowych, a w tej 
chwili remontują jeszcze poszczegól-
ne balkony.

We wszystkich budynkach osiedla 
„Bańgów” systematycznie zakłada-
ne są nowe, białe, biegnące przez 
wszystkie kondygnacje klatek scho-
dowych koryta na instalacje multime-
dialne. Ma to przede wszystkim na ce-
lu – co wielokrotnie już podkreślano 
– uporządkowanie kabli należących 
do różnych operatorów telekomunika-
cyjnych. Bywa nieraz, co współcze-
śnie stało się niemal normą, że jest 
ich w jednym budynku nawet czterech, 
pięciu. Te prace, to w zasadzie ele-
ment estetyzacji klatek schodowych. 
Takie piony na instalacje teletechnicz-
ne wykonano w ostatnim czasie mię-
dzy innymi przy: Władysława Rey-
monta 2-8, Marii Skłodowskiej-Curie 
1-15. Teraz montowane są takie koryta 
przy Marii Skłodowskiej-Curie 69A-
75 i w klatkach schodowych budynków 

przy ulicy Karola Szymanowskiego.
To – podobnie zresztą jak docieple-

nia – zadania wykonywane, jak przyję-
ło się mówić: na lata...

osiedle „Chemik”
Kolejne tygodnie mijają a wciąż wi-

dać robotników wokół kręgielni „RE-
NOMA”, w rejonie budynku przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego 39-41 i są-
siadujących garaży. Wykonano już du-

ży, pojemny parking. Dodatkowo go 
doświetlono poprzez wymianę lampy 
parkowej oraz montaż dwóch lamp na 
wysięgnikach zamocowanych na ele-
wacji kręgielni. 

Wcześniej oddano do użytku trakt 
pieszo-jezdny wzdłuż W. Wróblew-
skiego 39 oraz wybrukowaną drogę 
wzdłuż garaży. Pod koniec września 
oddano też do użytku schody terenowe 
między garażami – niejako skrót z osie-
dla „Chemik” w kierunku ronda „Ka-
czor”, do przystanku autobusowego itd.

W tej samej części osiedla – przy 
Walerego Wróblewskiego 39-41, 
w ramach tego samego projektu za-
gospodarowania terenu wykonano no-
we, zabudowane stanowisko kontene-
rowe na odpady komunalne. To kolej-
ny zamykany na klucz śmietnik w tym 
osiedlu i... nie ostatni. Według zapo-
wiedzi administracji w najbliższych ty-
godniach mają ruszyć prace przy za-
budowie śmietnika osiedlowego usytu-
owanego między budynkami przy Al-
fonsa Zgrzebnioka 37 i 39. Będzie to 
ostatnie zaplanowane w planie remon-
tów na ren rok stanowisko. W ogóle 
– jedna z ostatnich dużych inwestycji 
w osiedlu „Chemik” w tym roku.

Wkrótce mają się też rozpocząć pra-
ce malarskie w klatkach schodowych 
przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 27-
29, połączone z estetyzacją parteru. 
Póki co, gotowe są koryta na kable 
multimedialne.

Osiedlowi konserwatorzy systema-
tycznie, według zgłoszeń, wymienia-
ją kolejne odcinki pionów wodnych. 
Ostatnio na przykład przy ulicy Wa-

lerego Wróblewskiego 71, Alfon-
sa Zgrzenioka 37 oraz Niepodległo-
ści 60B.

osiedle „Tuwima”
W osiedlu „Tuwima” wciąż jeszcze 

sporo się dzieje. Zgodnie z planem 
rozpoczął się remont elewacji przyzie-
mia budynku przy ulicy Hermana Wró-
bla 7. Doraźne prace, polegające na 
zabezpieczeniu przyziemia prowadzo-
ne są też przez osiedlowych konser-
watorów - przy Hermana Wróbla 8. 
Kolejny będzie budynek przy Herma-
na Wróbla 9.

W ostatnich tygodniach administra-
cja zleciła również odnowienie następ-
nego szczytu budynku w osiedlu. Usu-
nięto rdzę i pomalowano blachę falistą 
tym razem od strony szczytu budyn-
ku przy ulicy Wojciecha Korfantego 
9C. Wcześniej, podobne prace zreali-
zowano na drugim szczycie tego do-
mu, a także przy Hermana Wróbla 5. 

Po wielu tygodniach robót, powoli ku 
końcowi zbliżają się z kolei prace re-
montowe na balkonach przy leśnej 15.

Tyle, jeśli chodzi o roboty na ze-
wnątrz budynków. A wewnątrz? Na 
pewno ważną sprawą jest estetyza-

os. „Bańgów”. Montaż korytek na 
instalacje multimedialne  
– K. Szymanowskiego 9

os. „Chemik”. Wybrukowano parking, drogę wzdłuż garaży  
– W. Wróblewskiego 39-41 
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cja kolejnej klatki schodowej osiedla. 
Już niedługo oddana do użytku zosta-
nie pomalowana klatka przy okręż-
nej 7. Tam między innymi: odmalo-
wano ściany na wszystkich kondygna-
cjach budynku, wykonano estetyzację 
parteru, a wcześniej jeszcze zamonto-
wano koryto przeznaczone na sieci te-
letechniczne.

Do zrealizowanych zadań, jakie 
w ostatnich tygodniach zleciła admini-
stracja na pewno trzeba dodać czysz-
czenie i dezynfekcję wszystkich kana-
łów i komór zsypowych w budynkach 
osiedla „Tuwima”.

A tymczasem w osiedlu rozpoczęły 
się coroczne przeglądy szczelności in-
stalacji gazowej i wentylacyjnej.

osiedle „Węzłowiec”
Tu parking, tam elewacje. Dużą in-

westycję zrealizowano w rejonie uli-
cy Grunwaldzkiej 17 i tamtejszego 
Przedszkola nr 15. W tej części osie-
dla udało się wygospodarować nawet 
więcej miejsc postojowych niż pierwot-
nie zakładano. Wybrukowany parking 
- według nowego projektu - powinien 
zmieścić 50 samochodów. Są też dwa 
oznakowane miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych. Pod koniec września ro-
botnicy zajęli się jeszcze wykonaniem 
porządnego dojazdu do niego, co rów-
nocześnie jest ostatnim etapem tego 
zadania.

Zupełnie, czego innego dotyczą na-
tomiast roboty prowadzone jednocze-
śnie na trzech budynkach ulicy Ja-
na Polaczka. Na budynkach oznaczo-
nych numerami „2”, „6” i „8” kontynu-
owane są prace termomodernizacyjne. 
Co ważne, mocno już zaawansowane.

To jednak nie jedyne tematy, ja-
kie pilotowała i pilotuje administracja. 
W osiedlu trwają między innymi pra-

ce w kolejnych komorach zsypowych, 
połączone z przeróbką dachu (Wła-
dysława Jagiełły 13A, Grunwaldz-
ka 2D, 6C). Roboty na dachach tychże 
komór mają sprawić, że deszczówka 
będzie z nich płynnie spływać.

Robotami na dachach niektórych ga-
raży przy ulicy Władysława Jagiełły 
(przy wymiennikowni) – tych, które kwa-
lifikowały się do remontu, zajęli się z ko-

lei we wrześniu osiedlowi konserwato-
rzy. Jeszcze w tym roku wykonanych 
będzie kilka kolejnych połaci dachów na 
garażach przy Wł. Jagiełły (przy GPZ).

Z innych spraw: w osiedlu, przy uli-
cy Władysława Jagiełły 11A pojawiły 
się dwa nowe nasadzenia – lipy drob-
nolistne w miejsce uschniętej wierzby. 
Zgodnie z planem remontów rozpo-
częły się roboty remontowe czterech 
tarasów parterowych budynku przy uli-
cy Grunwaldzkiej 9.

Mimo że zlecone zostały przez 
Urząd Miasta, trzeba wspomnieć jesz-
cze o dwóch inwestycjach realizowa-
nych w osiedlu „Węzłowiec”. Pierwsza 
dotyczy remontu chodnika przy ulicy 
Grunwaldzkiej 16A. Temat ten wie-
lokrotnie przewijał się na zebraniach 
osiedlowych i wreszcie doczekał się 
realizacji. Druga sprawa to przejście 
dla pieszych w formie progu zwalnia-
jącego wykonane między Grunwaldz-
ką 7A a 16A, mające docelowo pod-
nieść poziom bezpieczeństwa poru-
szających się w tym rejonie osiedla 
mieszkańców.

osiedle „Michałkowice”
W osiedlu „Michałkowice” plan re-

montów przewidziany na ten rok zo-
stał praktycznie zrealizowany. W mi-
nionych tygodniach oddano do użytku 
ostatnią wyremontowaną komplekso-
wo w tym roku klatkę schodową – przy 
leona Kruczkowskiego 8D. Wzorem 

trzech innych klatek tegoż bloku, od-
malowano ściany, wykonano estety-
zację parteru – w tym założono nowy 
grzejnik i poręcz na parterze.

Administracja zleciła w ostatnim cza-
sie naprawę rynien na budynkach m. 
in. Kościelna 34, 36, doszczelnienie 
dachów i kominów przy emilii Pla-
ter 21, Przyjaźni 44, Pocztowej 11.

Trwa w osiedlu już czwarty w tym ro-
ku pokos trawy.

osiedle „Młodych”
We wrześniu osiedlowa administracja 

zleciła między innymi: wykonanie re-
montu schodów do klatek schodowych 
oraz zejść do zsypów wraz z wyko-
naniem nowej obróbki blacharskiej na 
murkach przy Alei Młodych 10-15, za-
daszeń na ostatniej kondygnacji wraz 
z odwodnieniem przy Walerego Wró-
blewskiego 2-4 (po remoncie balko-
nów i elewacji) oraz montaż grzejników 
przy Alei Młodych 3-7, 14, ZHP 3, 4.

Na przełomie września i październi-
ka rozpoczęła się również zabudowa 
kolejnego w osiedlu „Młodych” stano-
wiska na odpady komunalne. Zgodnie 
z zapowiedzią, robotnicy już zajęli się 
śmietnikiem przy Alei Młodych 10-15. 
Wzorem innych – będzie on zadaszo-
ny, z furtką, do której okoliczni miesz-
kańcy dostaną kluczyki.

Niebawem będą remontowane 
w osiedlu „Młodych” kolejne balkony. 
Pora na segment balkonów przy ulicy 
Bohaterów Westerplatte 10. To – na 
marginesie – drugi po Bohaterów We-
sterplatte 12 segment tego budynku.

osiedle „Centrum”
Po kilku dużych zrealizowanych robo-

tach przy ulicy Kolejowej, tym razem 
największe prace w osiedlu „Centrum” 
przeniosły się na Jana Pawła ii 17/Ko-
ściuszki 10. Tam bowiem realizowa-
ny jest właśnie projekt dotyczący ka-
pitalnego remontu placu (w tym miejsc 
postojowych) przed wejściami do kla-
tek schodowych oraz drogi dojazdowej. 
W połowie września usunięto stare pły-
ty betonowe. W ich miejsce robotnicy 
wyłożą teren kostką brukową.

W innej części osiedla – w dwóch 
budynkach, przy Powstańców 54A 
i 54B powoli dobiega końca wymiana 
okienek piwnicznych.

Osiedlowi konserwatorzy tymcza-
sem, wymieniają, według potrzeb, ko-
lejne odcinki pionów wodnych. Ostat-
nio na przykład przy ulicy Hutniczej 5.

Zdjęcia patrz str. 13 i 31. rg

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

Plany blisko końcowej realizacji
ciąg dalszy ze str. 11

os. „Węzłowiec”. Na betonową stopę rurki na placu zabaw przy  
ul. Wł. Jagiełły 31 i Grunwaldzkiej 2A, B zamontowano specjalne 
zabezpieczenie (nakładka z tworzywa sztucznego) i tym samym 

zrealizowano wniosek mieszkańców
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os. „Chemik” – Jest nowe (l), będzie nowe stanowisko kontenerowe (P)  
– W. Wróblewskiego 39-41 (l), A. Zgrzebnioka 37-39 (P)

os. „Bańgów”. Zakończył się kolejny etap 
termomodernizacji budynków – tu ocieplony budynek 

M. Skłodowskiej-Curie 17-19 

os. „Michałkowice”. ostatnia w Planie Remontów 2016 
wyremontowana klatka schodowa – l. Kruczkowskiego 8D

os. „Tuwima”. Przy ul. leśnej 15  
remontowano balkony – strona zachodnia

os. „Młodych”. Na przełomie września i października 
odnawiane są schody do klatek i zejścia do zsypów 

 – Aleja Młodych 10-15

os. „Węzłowiec”. W trakcie budowy rond 
komunikacyjnych wzdłuż budynku przy ul. Grunwaldzkiej 

16A wykonano trakt dla pieszych i rowerów

os. „Tuwima”. Taki obrazek zniknie po remoncie 
przyziemia przy ul. H. Wróbla 8A, B
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i niegwarantowanych dostępne są na stronie www.vectra.pl lub pod numerem Ogólnopolskiej Infolinii 601 601 601, u Sprzedawcy, w Salonach Firmowych i Biurach Obsługi Klienta Dostawcy Usług.

Ty wybierasz pakiet,  
my powiększamy go na maksa – na 2 miesiące,

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.

WSZYSTKO  
NA MAKSA

www.vectra.pl
601 601 601
(opłaty wg stawek operatorów)

Zapraszamy do BIURA OBSŁUGI KLIENTA 
w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Kapicy 17

(obok Szkoły Podstawowej nr 1).
Biuro czynne pon. – pt. 9.00–17.00.

s-
42

2/
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biuro czynne pon. – pt. 9.00-17.00

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

s-
41
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPoŚReDNie UWAGi, 

PRoBleMy
dotyczące działu GZM s-

48
9-

06
-1

6
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Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 32/2016

R E G U L A M I N  R O Z L I C Z E Ń
kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem 

indywidualnych zaworów termostatycznych, podzielników kosztów i wodomierzy c.w.u. w mieszkaniach 
i lokalach użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§1
Użyte pojęcia

1. Użytkownik lokalu – osoba fizyczna zajmująca lokal 
mieszkalny lub użytkowy jako właściciel lokalu sta-
nowiącego przedmiot odrębnej własności, posiadają-
ca spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo 
do lokalu, najemca, osoba zajmująca lokal bez tytułu 
prawnego, osoba prawna.

2. Odszkodowanie – opłata w rozumieniu art. 45a ust. 
11a Ustawy Prawo Energetyczne, naliczana w przy-
padku celowego uszkodzenia podzielnika, nieudo-
stępnienia do odczytu podzielnika lub podzielników. 
Opłata podlega rozliczeniu w kosztach ogrzewania 
w danym budynku wielolokalowym.

3. Skuteczne doręczenie powiadomienia – doręczenie 
do rąk własnych użytkownika lokalu, realizowane 
poprzez zlecenie usługi operatorowi pocztowemu 
i odebranie przesyłki potwierdzone własnoręcznym 
podpisem z podaniem właściwej daty. Za skutecznie 
doręczone powiadomienie uznaje się odmowę ode-
brania przesyłki lub nieodebranie po upływie 14 dni 
pomimo dwukrotnego awizowania.

§2
Cel wprowadzenia systemu indywidualnego rozlicze-

nia kosztów energii cieplnej
1. Racjonalne gospodarowanie energią cieplną dla ce-

lów c.o. i c.w.u.
2. Umożliwienie regulacji temperatury wewnętrznej 

określonej Polską Normą w poszczególnych pomiesz-
czeniach mieszkań lub lokali użytkowych. 

3. Umożliwienie poprzez system indywidualnego roz-
liczenia kosztów energii cieplnej wyliczenia opłat 
za faktycznie zużyte ciepło na cele c.o. i c.w.u. oraz 
uzyskanie możliwości korygowania wielkości zamó-
wionej energii cieplnej dla poszczególnych budyn-
ków lub zespołów budynków poprzez dokonywanie 
okresowych analiz techniczno-ekonomicznych.

§3
Uwarunkowania techniczne związane z wprowa-

dzeniem systemu indywidualnego rozliczenia kosztów 
energii cieplnej

1. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej 
modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

2. Wykonanie robót modernizacyjnych:
- montaż zaworów termostatycznych;

- montaż podzielników kosztów c.o.;
- montaż wodomierzy c.w.u.;
- montaż licznika energii cieplnej w budynku lub 

w węźle cieplnym dla zespołu budynków; 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej, regula-

cyjnej w budynkach;
- przystosowanie stacji wymienników do potrzeb 

przeprowadzonej modernizacji.
3. Przeprowadzenie okresowej legalizacji urządzeń 

kontrolno-pomiarowych.
§4

Źródła finansowania przedsięwzięcia związanego 
z modernizacją układów centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody
1. Koszt dokumentacji technicznej oraz montaż licz-

ników ciepła, zaworów termostatycznych, podziel-
ników kosztów i urządzeń kontrolno-pomiarowych 
obciążać będą:
- fundusz centralny Spółdzielni; 
- fundusz konserwacji c.o i c.w.u.;
- inne źródła finansowania (ustalane decyzją Rady 

Nadzorczej SSM). 
2. W przypadku lokali użytkowych koszt dokumentacji 

technicznej oraz montaż liczników ciepła, zaworów 
termostatycznych, podzielników kosztów i urządzeń 
kontrolno-pomiarowych pokrywa użytkownik lokalu.

3. Koszt zakupu i montażu wodomierzy c.w.u. w miesz-
kaniach oraz lokalach użytkowych pokrywa się 
z opłaty stałej z tytułu dostawy wody.

4. Koszty przystosowania stacji wymienników, będą-
cych własnością dostawcy ciepła, do przeprowadzo-
nej przez Spółdzielnię modernizacji układów c.o. 
i c.w.u. pokrywa dostawca ciepła.

5. Koszty legalizacji, naprawy, konserwacji i wymiany 
urządzeń kontrolno-pomiarowych obciążają fundusz 
konserwacji instalacji c.o. i c.w.u.

§5
Zasady ustalania kosztów centralnego ogrzewania 

dla poszczególnych budynków, zespołów budynków 
oraz lokali użytkowych

1. Całkowity koszt dostawy energii cieplnej do poszcze-
gólnych budynków, zespołów budynków oraz lokali 
użytkowych ustala się następująco:
- według wskazań liczników ciepła zgodnie z posta-

nowieniami ustawy „Prawo Energetyczne” w opar-

WYJMIJ ZACHOWAJ WYJMIJ ZACHOWAJ WYJMIJ

- Ustawa z dnia 16. 09. 1982 r. Prawo Spółdzielcze  
(Dz. U. 2016, poz. 21).

- Ustawa z dnia 15. 12. 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych 
(Dz. U. 2001 nr 4, poz. 27) z późniejszymi zmianami.

- Statut Spółdzielni zatwierdzony postanowieniem Sądu  

 
Rejonowego w Katowicach z dnia 21. 07. 2010 r.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  
(Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej  
(Dz. U. 2016, poz. 831).
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ciąg dalszy ze str. 15

ciu o umowę z dostawcami ciepła oraz obowiązują-
cą dla danego węzła cieplnego „Taryfą dla ciepła” 
zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki;

- według wartości mocy zamówionej dla danego 
węzła, zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo 
Energetyczne” oraz w oparciu o umowę z dostawca-
mi ciepła i obowiązującą dla danego węzła „Taryfą 
dla ciepła” zatwierdzoną przez Urząd Regulacji 
Energetyki;

- w przypadku eksploatacji własnych źródeł ciepła 
koszt dostawy ciepła będzie ustalony w oparciu 
o faktyczne koszty poniesione przez Spółdzielnię 
związane z eksploatacją tego źródła;

- w oparciu o efekty uzyskane z obniżenia kosztów mocy 
zamówionej powstałe w wyniku przeprowadzonej mo-
dernizacji.

2. Dla budynków wyposażonych w instalację ciepłej 
wody użytkowej, koszt dostawy energii cieplnej do 
celów c.o., będący podstawą do indywidualnego 
rozliczenia poszczególnych mieszkań i lokali użytko-
wych ustala się poprzez zróżnicowanie całkowitego 
kosztu dostawy energii cieplnej do budynku lub ze-
społu budynków oraz kosztu dostawy energii cieplnej 
na cele c.w.u., ustalonego w oparciu o wskazania 
wodomierzy, stosownie do stawki za podgrzewu 1 m3 
ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem opłaty sta-
łej obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym.

§6
Zasady ustalania kosztów zużycia energii cieplnej

mieszkań i lokali użytkowych
1. Wyliczenie faktycznych kosztów zużycia energii 

cieplnej dla mieszkania lub lokalu użytkowego nastę-
puje w oparciu o wskazania podzielników kosztów 
zainstalowanych na grzejnikach z uwzględnieniem 
współczynników korekcyjnych wynikających z usy-
tuowania mieszkania lub lokalu użytkowanego 
w bryle budynku, a w przypadku budynków wyposa-
żonych w instalację ciepłej wody w oparciu o wska-
zania wodomierzy c.w.u.

2. Zużycie energii cieplnej na cele c.o. mieszkania lub 
lokalu użytkowego jest wyliczone w oparciu o zasa-
dy systemu indywidualnych rozliczeń przyjęte przez 
Spółdzielnię niniejszym Regulaminem.

3. Ustala się zasadę podziału kosztu c.o. dla budynku, 
zespołu budynków lub lokali użytkowych w następu-
jącej proporcji:

- procentowy, faktyczny udział kosztów opłaty stałej 
w całkowitych kosztach opłaty za dostawę ener-
gii cieplnej + 20% z tytułu nieopomiarowanych 
punktów grzewczych (grzejniki w łazienkach oraz 

pomieszczeniach wspólnego użytkowania, piony 
i poziomy c.o.) proporcjonalnie do powierzchni 
użytkowej mieszkania lub lokalu użytkowego;

- koszty opłaty zmiennej wg wskazań elektronicz-
nych podzielników kosztów ogrzewania.

4. W przypadku wolnostojących lokali użytkowych do-
puszcza się możliwość podziału kosztów ogrzewania 
wg powierzchni lokali.

5. Wyliczenie kosztów dostawy c.w.u. dla mieszkania 
lub lokalu użytkowego następuje w oparciu o:
- koszty opłaty stałej liczonej od mieszkania lub 

lokalu użytkowanego, wynikającej z faktycznych 
kosztów opłaty stałej ponoszonej przez Spółdziel-
nię przy zakupie ciepła;

- wskazania wodomierzy ciepłej wody i obowiązują-
cą stawkę za 1 m3 opłaty zmiennej za podgrzanie 
w danym okresie rozliczeniowym.

§7
Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów energii  
cieplnej na cele centralnego ogrzewania mieszkań  

i lokali użytkowych
1. Ustalenie przedpłaty indywidualnej odbywać się będzie 

na podstawie dokonywanego odczytu wskazań podzielni-
ków kosztów 1 raz w roku oraz wykonanego rozliczenia 
po 12 miesięcznym okresie eksploatacji (zgodnie  
z PN-EN 835 z 1999 r.).

2. W oparciu o wyliczony indywidualny koszt ogrze-
wania mieszkania lub lokalu użytkowego ustalona 
zostanie przedpłata na następny okres rozliczeniowy. 
Przedpłata zostanie powiększona max. do 10% tytu-
łem ewentualnych zmian cen zakupu energii cieplnej 
oraz wystąpienia konieczności pokrycia kosztów 
przedłużenia sezonu grzewczego lub dostawy do bu-
dynku zwiększonej ilości energii cieplnej w okresie 
bardzo niskich temperatur zewnętrznych.

3. Rozliczenie przedpłaty jako sumy miesięcznych za-
liczek (zł/m2) nastąpi w oparciu o dokonany odczyt 
wskazań podzielników kosztów zgodnie z ustaloną 
proporcją podziału kosztów w terminach przewi-
dzianych dla poszczególnych budynków. Odczyt 
następuje w obecności użytkownika lokalu lub osoby 
upoważnionej.

4. Ustalone zaliczki za c.o. mogą być zmienione je-
dynie w przypadku wzrostu kosztów zakupu energii 
cieplnej łącznie o ponad 10% w okresie rozlicze-
niowym.

5. Wyliczona przedpłata za c.o. rozłożona jest w opła-
tach czynszu na 12 miesięcy, przy czym ustala się 
następujące zasady wielkości wnoszonych zaliczek 
w okresach:

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 32/2016

R E G U L A M I N  R O Z L I C Z E Ń
kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem 

indywidualnych zaworów termostatycznych, podzielników kosztów i wodomierzy c.w.u. w mieszkaniach 
i lokalach użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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 - od października do kwietnia (sezon grzewczy) za-
liczka w wysokości 2/19 przedpłaty rocznej;

 - od maja do września (poza sezonem grzewczym) 
zaliczka w wysokości 1/19 wyliczonej przedpłaty 
rocznej.

6. Rozliczenie indywidualne kosztów c.o. nastąpi na pod-
stawie zawiadomienia dostarczonego przez Spółdziel-
nię użytkownikowi mieszkania lub lokalu użytkowego:

- niedopłaty wynikające z dostarczonego rachunku 
powinny być uregulowane w ciągu 30 dni od daty 
jego otrzymania. W przypadku wystąpienia niedopłat 
przekraczających wysokość jednomiesięcznej opłaty 
za centralne ogrzewanie, Spółdzielnia może na pi-
semny wniosek użytkownika lokalu rozłożyć wpłatę 
brakującej kwoty na raty;

- nadpłaty w stosunku do otrzymanego rachunku za c.o. 
powinny być rozliczone również w terminie 30 dni, 
przy czym nadpłaty, których wysokość nie przekra-
cza ustalonej jednomiesięcznej nowej przedpłaty za 
c.o. zostają zaliczone w poczet bieżących opłat czyn-
szowych. Na wniosek użytkownika lokalu nadpłaty 
przekraczające ww. przedpłatę miesięczną winny 
być wypłacone na konto użytkownika lokalu pod wa-
runkiem nie występowania zaległości czynszowych. 
W razie braku wniosku o zwrot nadpłaty zostaje ona 
zaliczona na poczet przyszłych opłat czynszowych 
adresata rachunku.

7. W przypadku dokonanej zamiany mieszkania lub lo-
kalu użytkowego na zasadzie porozumienia stron lub 
nabycia tytułu prawnego do mieszkania lub lokalu 
użytkowego, wynik finansowy za ogrzewanie rozli-
czany będzie ze stroną przejmującą w użytkowanie 
mieszkanie lub lokal użytkowy.

8. Użytkownik lokalu przekazujący do dyspozycji 
Spółdzielni mieszkanie lub lokal użytkowy miesz-
czący się w budynku mieszkalnym rozliczony będzie 
za c.o. do dnia zdania mieszkania lub lokalu użyt-
kowego na poziomie wnoszonych dotychczasowych 
przedpłat.

9. W przypadku lokalu użytkowego mieszczącego się 
w pawilonie wolnostojącym rozliczenie kosztów 
ogrzewania nastąpi do wysokości faktycznych kosz-
tów poniesionych przez Spółdzielnię proporcjonalnie 
do powierzchni lokalu, do dnia jego przekazania 
Spółdzielni.

10. Użytkownik lokalu przejmujący od Spółdzielni 
mieszkanie lub lokal użytkowy wnosi przedpłatę za 
ogrzewanie wg wyliczonej dla poprzedniego użyt-
kownika przedpłaty na dany okres rozliczeniowy. 
Końcowe rozliczenie nastąpi w oparciu o sumę doko-
nanych przedpłat przez aktualnego oraz poprzedniego 
użytkownika.

11. Na wniosek nowego użytkownika lokalu dopusz-
cza się możliwość obniżenia zaliczki za ogrzewanie, 
wyliczonej dla poprzedniego użytkownika. Wielkość 
zaliczki nie może być mniejsza niż średnia arytme-

tyczna wyliczonych zaliczek dla pozostałych lokali 
w danym budynku (jednostce rozliczeniowej). 

§8
Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów energii 
cieplnej na cele c.w.u. mieszkań i lokali użytkowych

1. Wyliczenie indywidualnych opłat z tytułu zużycia 
c.w.u. następuje w oparciu o wskazania wodomierzy 
ciepłej wody użytkowej zainstalowanych w miesz-
kaniach lub lokalach użytkowych z uwzględnieniem 
obowiązującej opłaty stałej. Odczyt wodomierzy do-
konywany jest w obecności użytkownika lokalu lub 
osoby upoważnionej.

2. Rozliczenie wniesionych zaliczek nastąpi w oparciu 
o dokonany odczyt wodomierzy c.w.u. oraz usta-
lone opłaty stałe w terminach przewidzianych dla 
odczytów podzielników kosztów c.o., stosownie do 
obowiązującego harmonogramu odczytów ustalonego 
przez Zarząd Spółdzielni.

3. W oparciu o wyliczony koszt miesięczny dostawy 
c.w.u. do mieszkania lub lokalu użytkowego ustalona 
zostanie zaliczka na następny okres rozliczeniowy 
podwyższona maksymalnie do 10% tytułem ewentu-
alnego wzrostu kosztów energii cieplnej.

4. Ustalona zaliczka za c.w.u. może ulec zmianie 
w przypadku wzrostu kosztów zakupu energii ciepl-
nej o ponad 10% w okresie rozliczeniowym. W takim 
przypadku dokonane zostaną dodatkowe odczyty wo-
domierzy c.w.u.

5. Rozliczenie indywidualne kosztów c.w.u. nastąpi 
na podstawie zawiadomienia dostarczonego przez 
Spółdzielnię. Zasady rozliczania nadpłat i niedopłat 
obowiązują jak przy rozliczeniu za c.o.

6. W przypadku zdania lub zamiany mieszkania oraz 
lokalu użytkowego rozliczenie następuje na podsta-
wie odczytu końcowego wodomierzy c.w.u. odnoto-
wanego w protokole zdawczo-odbiorczym.

§9
Zasady ogólne

1. Podzielnik kosztów c.o. jest własnością Spółdzielni, 
a w przypadku lokali użytkowych pozostaje własno-
ścią użytkownika lokalu lecz obsługa podzielnika 
(odczyty, plombowanie, demontaż, przełożenie) musi 
być wykonywana przez Spółdzielnię.

2. W przypadku stwierdzenia celowego naruszenia 
plomby lub podzielnika w danym pomieszczeniu, 
Spółdzielnia będzie dochodzić od użytkownika lokalu 
odszkodowania w wysokości iloczynu maksymalnego 
zużycia w jednostce rozliczeniowej na metr kwadrato-
wy i powierzchni danego pomieszczenia z zastosowa-
niem współczynnika zwiększającego 1,2.

3. W przypadku celowego naruszenia plomby lub wo-
domierza c.w.u. Spółdzielnia będzie dochodzić od 
użytkownika lokalu odszkodowania w wysokości ry-
czałtu miesięcznego 3,5 m3 na 1 osobę zameldowaną 
oraz obowiązującej ceny podgrzania 1 m3 ciepłej wody 
w danym okresie rozliczeniowym.

WYJMIJ ZACHOWAJ WYJMIJ ZACHOWAJ WYJMIJ
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4. Wodomierz c.w.u. po zaplombowaniu przez Spół-
dzielnię przechodzi na jej własność i podlega obsłu-
dze na koszt Spółdzielni.

5. Przypadkowe uszkodzenie podzielnika lub wodo-
mierza c.w.u. powinno być niezwłocznie zgłoszone 
w Spółdzielni. Rozliczenie kosztów c.o. i c.w.u. w ta-
kim przypadku odbędzie się w następujący sposób:
- rozliczenie kosztów ogrzewania za pomieszczenie, 

w którym nastąpiło uszkodzenie podzielnika nastą-
pi w wysokości średniego wskazania podzielnika 
kosztów ogrzewania w okresie ostatnich 3 sezonów 
rozliczeniowych;

- rozliczenie kosztów c.w.u. w mieszkaniu lub lokalu 
użytkowym, w którym nastąpiło uszkodzenie wo-
domierza nastąpi wg średniego zużycia c.w.u. za 
poprzedni okres rozliczeniowy.

Koszty wymiany podzielnika lub wodomierza oraz 
ewentualne ponowne plombowanie obciążą użytkowni-
ka lokalu.
6. W przypadku zamiany mieszkania lub lokalu użyt-

kowego na zasadzie porozumienia stron lub nabycia 
tytułu prawnego do mieszkania lub lokalu użytko-
wego, w którym nastąpiło przypadkowe uszkodzenie 
podzielnika, rozliczenie kosztów ogrzewania danego 
pomieszczenia nastąpi w wysokości iloczynu śred-
niego zużycia w jednostce rozliczeniowej na metr 
kwadratowy i powierzchni danego pomieszczenia, 
proporcjonalnie w okresie rozliczeniowym do dnia 
nabycia tytułu prawnego do mieszkania lub lokalu 
użytkowego przez nowego użytkownika lokalu.

Koszty wymiany podzielnika obciążą nowego użyt-
kownika lokalu.
7. Użytkownik lokalu bezwzględnie zobowiązany jest 

udostępnić mieszkanie lub lokal użytkowy w celu do-
konania odczytu podzielników kosztów i wodomierzy 
c.w.u., zgodnie z art. 45a pkt 11 Prawa energetycznego. 

8. Spółdzielnia zobowiązana jest do poinformowania 
o terminie dokonywania odczytów, na co najmniej 
7 dni przed datą odczytu w sposób zwyczajowo przy-
jęty (tablica ogłoszeń klatki schodowej, gazeta „Moja 
Spółdzielnia”, strona internetowa Spółdzielni). 

9. W przypadku nieudostępnienia mieszkania lub lokalu 
użytkowego do odczytu w pierwszym terminie, Spół-
dzielnia wysyła powiadomienie indywidualne z wy-
znaczonym terminem ponownego odczytu.

10. W przypadku, w którym użytkownik nie dopuścił 
do zamontowania podzielników lub uniemożliwił 
ich odczytanie we wszystkich pomieszczeniach lo-
kalu mimo skutecznego doręczenia powiadomienia, 
Spółdzielnia będzie dochodzić od użytkownika tego 
lokalu odszkodowania w wysokości średniego kosz-

tu ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej w danej 
jednostce rozliczeniowej z zastosowaniem współ-
czynnika zwiększającego 1,5, jednak wyliczony koszt 
ogrzewania nie może być większy od kosztu maksy-
malnego w danej jednostce rozliczeniowej. 

11. Uniemożliwienie odczytu podzielników w jednym 
lub kilku pomieszczeniach powoduje rozliczenie tych 
pomieszczeń wg zasad obowiązujących w §9 pkt 2.

12. W przypadku, w którym użytkownik nie dopuścił do 
zamontowania wodomierzy c.w.u. lub uniemożliwił 
ich odczytanie mimo skutecznego doręczenia powia-
domienia, Spółdzielnia będzie dochodzić od użyt-
kownika tego lokalu odszkodowania w wysokości 
ryczałtu miesięcznego 3,5 m3 na 1 osobę zameldowa-
ną oraz obowiązującej ceny podgrzania 1 m3 ciepłej 
wody w danym okresie rozliczeniowym.

13. Na pisemny wniosek, co najmniej 75% użytkow-
ników lokali mieszkalnych lub użytkowych w danej 
jednostce rozliczeniowej dopuszcza się możliwość 
rozliczenia kosztów energii cieplnej do celów c.o. wg 
powierzchni użytkowej lokali.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące indywidualnego rozli-
czenia kosztów c.o. oraz c.w.u. użytkownik lokalu ma 
prawo składać pisemnie w terminie do 30 dni od daty 
dostarczenia rozliczenia. Reklamacje złożone po upły-
wie podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

15. Spółdzielnia jest zobowiązana do rozpatrzenia wnie-
sionej reklamacji w terminie nieprzekraczającym 30 
dni od daty otrzymania pisma.

16. Użytkownik lokalu ma prawo zwrócić się do Spół-
dzielni z pisemnym wnioskiem o dokonanie eksperty-
zy wodomierza.

17. Na okres sprawdzenia montowany jest nowy wodo-
mierz. Zdemontowany wodomierz zostanie poddany 
ekspertyzie przez wyspecjalizowaną firmę posiadają-
cą upoważnienie Prezesa Głównego Urzędu Miar.

18. Uznanie reklamacji za uzasadnioną zwalnia użyt-
kownika z opłaty za usługę ekspertyzy wodomierza 
oraz dokonywana jest stosowna korekta rozliczenia.

19. W przypadku, gdy badanie wykaże prawidłowość 
działania wodomierza, Spółdzielnia obciąży użyt-
kownika lokalu kosztami związanymi z wykonaniem 
ekspertyzy w wyspecjalizowanej firmie.

20. Traci ważność poprzedni Regulamin zatwierdzony 
Uchwałą Rady Nadzorczej SSM nr 30/2005 z dnia 
26 października 2005 r.

21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie Uchwałą 
z dnia 22 września 2016 r. nr 32/2016 z dniem 1 paź-
dziernika 2016 r.

Rada Nadzorcza  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 32/2016

R E G U L A M I N  R O Z L I C Z E Ń
kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem 

indywidualnych zaworów termostatycznych, podzielników kosztów i wodomierzy c.w.u. w mieszkaniach 
i lokalach użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

WYJMIJ ZACHOWAJ WYJMIJ ZACHOWAJ WYJMIJ

ciąg dalszy ze str. 17
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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; 661 229 858
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. 

W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm
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Aleja Młodych 4Marii Skłodowskiej-Curie 87A

Marii Skłodowskiej-Curie 87A

Zielony Konkurs 
2016 Czytaj - str.  32
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GeoMeTRiA KÓł 3D
- DiAGNoSTyKA KoMPUTeRoWA
- NAPRAWy GłÓWNe i BieŻĄCe

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

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

SToMAToloGiA - PełNy ZAKReS
JeDNoWiZyToWe leCZeNie KANAłoWe Z MiKRoSKoPeM

CHiRURGiA SToMAToloGiCZNA - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. SToMAToloGiA eSTeTyCZNA, PRoTeTyKA 
- pełen zakres; KARDioloGiA, echo serca - UKG, holtery; NeURoloGiA; 
ReUMAToloGiA; CHiRURGiA oGÓlNA i NACZyNioWA; USG Doppler-Duplex

SToMAToloGiA - leCZeNie i PRoTeZy ZĘBoWe

MiCHAłKoWiCe, ul. e. orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97
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Panele Podłogowe
MoNTAŻ GRATiS

300 wzorów paneli
*malowanie*drzwi wewnętrzne  
– (także na stare ościeżnice)

*gładzie*panele ścienne*rolety

Katowice – Dąb ul. Dębowa 35
tel. 510-540-594,

otwarte: pon.- piątek 10.00 - 17.00
sobota 9.00 - 13.00

s-480/3-16
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Śmietnikowa pielgrzymka
Chciałbym pozdrowić tych wszyst-

kich wielmożnych państwa, którzy ze 
śmietnika między blokami Grunwaldz-
ka 5 a 7 zrobili sobie miejsce noto-
rycznych śmieciowych pielgrzymek. Są 
to głównie mieszkańcy VIP-owskie-
go osiedla willowego Planty Śląskie. 
Pod śmietnik codziennie podjeżdża 
kilka samochodów z worami odpadów 
– gruzu, trawy i śmieci. Są to auta na 
różnych, ale nie siemianowickich reje-
stracjach. Płacąc za śmieci w czynszu 
mam poczucie, że jest to mój śmietnik 
i nie potrzebuję śmieci od ludzi, któ-
rzy zostawiają swoje podatki i opłaty 
w innych miastach. Po dwóch dniach 
od wizyty śmieciarki kontenery są peł-
ne. Dziwi mnie jeszcze fakt, iż osoby 
te posiadają domy za milion złotych, 
samochody za 200-300 tysięcy, a nie 
mogą do tego życiowego standardu 
dopasować sobie śmietnika pod wła-
snym domem. Szkoda, że dobrobyt nie 
idzie wprost proporcjonalnie do kultury 
tych osób. Wydaje mi się, że problem 
załatwiłoby zabudowanie i zamknięcie 
śmietnika tak jak przy Grunwaldzkiej 3. 

J. K.
- dane do wiadomości SSM.

Zarząd SSM: Administracja osie-
dla „Węzłowiec” dokonując syste-
matycznie przeglądów osiedla do-
strzegła już przedtem poruszony 
przez Pana problem. Aby ukrócić 
ten proceder nieco wcześniej posta-
nowiono, by jeszcze w październi-

ku wykonać pokrycie dachowe nad 
śmietnikiem i zabudować wejście, 
tak by dostęp do niego mieli wyłącz-
nie mieszkańcy budynków SSM.

Czekamy na dokończenie
Witam.

Ponad dwa lata temu remontowana 
była klatka schodowa przy ul. ZHP 10. 
Klatkę i jedną z dwóch wind pomalo-
wano. Druga winda została niepoma-
lowana, bo miała nastąpić jej wymia-
na. Windę rzeczywiście wymieniona 
po dwóch latach. Została oddana do 
użytku chyba w lipcu tego roku. Nieste-
ty, okazało się, że została wymieniona 
winda już pomalowana (chyba słusz-
nie, bo częściej się psuła) a ta druga 

straszy swym wyglądem. Obdrapana, 
brudna. Chyba przyjdzie czekać na-
stępne 20 lat na kolejny remont. Nie 
dokończono również wyłożenia płyt-
kami lamperii pomiędzy windami na 
parterze i dzisiaj wygląda to po pro-
stu brudno, bo i umyć nie można tego 
newralgicznego miejsca. A rachunek 
chyba poszedł za całość klatki łącznie 
z dwoma windami. Czekamy na do-
kończenie malowania windy.

Pozdrawiam Teresa Kozinska
Zarząd SSM: Realizując Pani spo-

strzeżenia administracja osiedla 
„Młodych” jeszcze w bieżącym mie-
siącu doprowadzi do estetyzacji kabi-
ny dźwigowej oraz uzupełnienia bra-
kujących płytek na parterze budynku.

Zapewniamy Panią, że rachunek 
za malowanie nie obejmował estety-
zacji kabiny tej windy.

Hałasują wentylatory*
Szanowna Redakcjo!

Mieszkam na 8 piętrze bloku 9A 
i bardzo mi dokuczają głośno chodzą-
ce wyciągi lub cos podobnego znaj-
dujące się na dachu bloku 4-ro piętro-
wego stojącego obok lub następnego 

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

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

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 24

Szanowni P.T. Czytelnicy
informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak 
przedstawiamy się nieznajomym pod-
czas pierwszego spotkania, co należy 
do dobrego tonu, tak należy przedstawić 
się, pisząc czy też telefonując do nas, a dane osobowe, 
jeżeli jest taka wola i co reguluje Prawo prasowe, za-
strzec do wiadomości redakcji. Prosimy o zwięzłe przed-
stawienie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą 
odpowiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czy-
jegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówie-
nie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo 
wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Prosimy o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 
respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i którzy 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie 
Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zda-
rzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym miesiącu, 
bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją 
dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy, by w przypadkach, gdy niezbędne 
jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnie-
nia indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały 

adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgo-
dy na odtajnienie swych danych i ich 
przetwarzanie, co umożliwi przekazanie 
poruszonego problemu odpowiednim 

komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej nadsyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. 

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, 
ze względu na ich techniczną jakość, nadają się do publi-
kacji. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie mu-
si być prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. 
Dodatkowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdziel-
czości. Większość fotografujących nie zwraca uwagi na 
rozdzielczość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo ta-
kie zdjęcie zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. 
Tym samym taka fotografia, by była dobrej jakości w dru-
ku, często miałaby wymiar zaledwie znaczka pocztowe-
go. Prosimy mieć te uwagi na względzie i ustawić odpo-
wiednie parametry w swoim aparacie lub nie liczyć na pu-
blikację. 

Redakcja „MS”

Wróblem 
wylatuje...
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CAłoDoBoWA,ul. Jana Pawła ii 13 
  tel. 32 761-11-00

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

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

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

ul. ks. J. Kapicy 8, Poniedziałek. - pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, nie-
dziela 10.00 - 18.00 tel. 695 988 988

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, nie-
dziela 9.00-18.00,  tel. 32 229-21-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Wyzwolenia 17, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 

 tel. 32 228-43-46

MieSZKANioWe

KUPiĘ mieszkanie – Bytków,  
 tel. 508 215 355

KUPiĘ mieszkanie 3 lub 4 pokoje, 
Węzłowiec, bez pośredników,  
 tel. 692 773 010

KUPiĘ mieszkanie,  tel. 508 215 355

KUPiĘ dom lub mieszkanie,  
 tel. 509 954 191

KUPiĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
płacę gotówką, spłacę zadłużenie, po-
mogę w przeprowadzce,  
 tel. 501 317 801

KUPiĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
  tel. 602 172 527

oDSTĄPiĘ lokal użytkowy 21 m2  
– os. Młodych,  tel. 501 468 348

oGłoSZeNiA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

PoSZUKUJĘ mieszkanie,  
 tel. 506 171 337

PoSZUKUJĘ mieszkania w Siemia-
nowicach,  tel. 602 172 527

SPRZeDAM 2 pokoje, 38 m2, I piętro, 
balkon, c.o., Sobieskiego – nowe blo-
ki,  tel. 504 434 445

SPRZeDAM mieszkanie 3-pokojowe, 
48 m2, IV piętro na ul. Wróblewskiego,  
 tel. 601 980 102

SPRZeDAM mieszkanie, 73 m2, 4 po-
koje, do wprowadzenia, os. Przyjaźni, 
  tel. 661 927 068

SPRZeDAM mieszkanie 3-pokojowe, 
48 m2, 12 piętro, os. Tysiąclecia,  
 tel. 509 648 562

SPRZeDAM mieszkanie 3-pokojowe 
o pow. 60 m2, 1 piętro na os. Wróbla,  
 tel. 509 648 562

SPRZeDAM mieszkanie dwupokojo-
we 38 m2 – na os. Chemik,  
 tel. 506 067 005

ZAMieNiĘ mieszkanie 48 m2, 3 poko-
je na 4 pokoje w Michałkowicach,  
 tel. 665 580 088

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

ZAMieNiĘ kawalerkę własnościową 
27 m2 w bloku z c.o. na większe. Spła-
cę zadłużenie lub dam odstępne,  
 tel. 601 456 321

ZAMieNiĘ mieszkanie własnościowe 
43 m2 po kapitalnym remoncie, 2 po-
koje na 3-4 pokoje w bloku. Spłacę za-
dłużenie, dam wysokie odstępne,  
 tel. 501 317 801

ZAMieNiĘ mieszkanie w starym bu-
downictwie na nowe spółdzielcze,  
 tel. 602 314 720

RÓŻNe

MAlWA – wesela, komunie, chrzciny, 
stypy, catering. Sala 120 osób, Michał-
kowice,  tel. 693 176 123

KUPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

SAMoCHoDoWe

A.AUTA kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

A.KUPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

GARAŻ sprzedam przy ulicy Kapicy,  
 tel. 516 295 729

GARAŻ kupię w rejonie Wróbla – Kor-
fantego,  tel. 510 975 444

GARAŻ do wynajęcia, os. Wróbla,  
 tel. 515 191 411

KUPiĘ garaż na Bytkowie,  
 (nowy numer) tel. 795 234 708     

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

PoSZUKUJĘ garażu do wynajęcia na 
os. Węzłowiec,  
 tel. 514 631 999, 668 693 459

SPRZeDAM garaż na ul. Jagielloń-
skiej,  tel. 693 867 515

SPRZeDAM garaż własnościowy przy 
ul. Polaczka, cena 35 tys.,  
 tel. 601 456 294

SPRZeDAM garaż własnościowy przy 
ul. Kapicy z kanałem, światło, cena do 
uzgodnienia,  tel. 691 348 639

ZAMieNiĘ lub sprzedam garaż przy 
ul. Niepodległości 61-63 na garaż 
w okolicy kręgielni „RENOMA”,  
 tel. 698 647 489

ogłaszaj się 
w „Mojej Spółdzielni”

Naprawdę warto!!!
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pod laskiem niższego od mojego 9a. 
Czy nie da się ich uciszyć przynajmniej 
wieczorem i w nocy.

Za interwencję dziękuję.
Renata Zielinska 

Zarząd SSM: Mając na względzie 
opisaną uciążliwość administracja 
osiedla „Tuwima” dokona szczegó-
łowego przeglądu wentylatorów me-
chanicznych znajdujących się na 
dachach budynków przy Wojciecha 
Korfantego 14, 15, 16, 17 i po usta-
leniu przyczyny nadmiernego hała-
su niezwłocznie wymiany feralnego 
wentylatora.

Przyciąć...*
Dzień dobry.

Wysłałam na maila GZM tydzień te-
mu list o takiej treści, ale nie ma od-
zewu, może mam nieaktualnego ma-
ila, proszę o przekazanie tego do ADM 
młodych lub GZM. „Proszę o obcięcie 
gałęzi drzewa, które rośnie przy klat-
ce, przy al. Młodych 1, ponieważ pod-
czas dużego wiatru uderzają o szybę 
mojego okna kuchennego oraz o ob-
cięcie krzaków pod oknami, najwyraź-
niej pracownik administracji podcinają-
cy jakiś czas temu żywopłot o nich już 
zapomniał.

Z góry dziękuję
Danuta Gromadzka

od redakcji: Pani e-maila przeka-
zaliśmy niezwłocznie do administracji 
a ta podjęła stosowne działania.

Lepsze jest wrogiem*
Szanowny Panie Redaktorze!

Z dużym zainteresowaniem przeczy-
tałem prowadzoną korespondencję po-
między mieszkańcem osiedla „Tuwi-
ma” Panem A. G. a Zarządem Spół-
dzielni w sprawie remontowej na tym 
osiedlu. Z opisaną sytuacją można by-
łoby się zgodzić, ale problemy w za-
sadzie niezwiązane są z pracą ad-
ministracji, ale zdecydowanie organi-
zacją w całej Spółdzielni. Organiza-
cja pracy sięga dziesiątków lat, jestem 
wieloletnim mieszkańcem i członkiem 
Spółdzielni i wiele na ten temat mo-
gę powiedzieć. Pisałem, rozmawiałem 
z Członkami Zarządu, którzy poważnie 
wysłuchali „co mnie boli”, ale wszystko 
„leci” po staremu.

Nie będę ponownie rozpisywał się 
w szczegółach, proszę zainteresowa-
nych zapoznać się z listami zamiesz-

czonymi m.in. w „MS” nr 8/2015 str. 6, 
czy „MS” nr 2/2016 str. 18 gdyż stano-
wią ocenę pracy Spółdzielni a przynaj-
mniej wskazują kierunki zmian.

Z poważaniem Jan. Ch.
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Na przestrzeni kil-
kunastu lat kontaktów z Panem za-
wsze życzliwie i z ogromną uwagą 
odnosiliśmy się do Pana przemy-
śleń i wniosków. Podziwiamy Pana 
aktywność na rzecz poprawy warun-
ków zamieszkania na osiedlu „Che-
mik”. W podobnym tonie na począt-

ku br. odbyło się spotkanie z Pa-
na z Prezesem SSM. W jego trakcie 
wnikliwie wysłuchano Pana uwaga 
ADM osiedla niezwłocznie je zreali-
zowała. Podczas tego spotkania nie 
zgłaszał Pan zasadniczych uwag do-
tyczących organizacji pracy w Spół-
dzielni. Wydaje nam się, że stoso-
wane obecnie rozwiązania są opty-
malne, o czym świadczy wygląd na-
szych osiedli, a przede wszystkim 
sytuacja ekonomiczna Spółdzielni. 
Nie widzimy obecnie większych po-
trzeb na dokonywanie większych 
zmian, gdyż jakże często z pozoru 
lepsze jest wrogiem dobrego.

Jeszcze się taki nie...*
Pragnę nawiązać do listu p Mirosła-

wa „Moja Spółdzielnia nr 8” Mieszkam 
na Osiedlu im. Juliana Tuwima po-
tocznie nazywanym Osiedlem Wróbla 
i Korfantego od początku tzn. 1981 ro-
ku, więc wiem i pamiętam, co ważne, 
jak tu wyglądało, jak się budowało na-
sze osiedle... Znam też inne osiedla 
naszego miasta, ponieważ podobnie 
jak Mirosław pochodzę stąd od 4 poko-
leń... Tu się uczyłam, pracowałam. Tu 
żyję – to jest mój świadomy wybór! Na-
wet budynek, w którym mieszkam wy-
brałam, taką miałam możliwość i cie-
szę się, że mieszkam w zasobach Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, bo widzę i doceniam, co dla nas 
robi, jak zmienia na coraz piękniejsze 
nasze osiedle. Wiadomo nie wszystko 
da się zrobić, coś trzeba wybrać, po-
nieważ, jak to w życiu bywa na wszyst-
ko po prostu nie starcza. Do tego pew-
nie dochodzą nagłe wydatki na nie-

przewidziane awarie i każdy z nas po-
winien to zrozumieć... Takie jest życie!

Osobiście doceniam pracę admini-
stracji. Jeszcze nigdy od 35 lat nie mia-
łam problemu z dogadaniem się z pra-
cownikami, choć nieraz iskrzyło, bo je-
stem wymagającą, ale w 99% reakcja 
Administracji na potrzeby mieszkań-
ców była natychmiastowa. Każdy, kto 
pracował lub pracuje z ludźmi wie, ja-
ka to jest praca i że nie ma możliwo-
ści, by wszystkich zadowolić... Jedni 
widzą tylko czubek własnego nosa np. 
że budynek, w którym mieszkają wy-
gląda, jak, cytuję: ...SLAMS... Choć in-
ne budynki są starsze i wyglądają go-
rzej, ale ile dajemy na fundusz remon-
towy?? Każdy kto potrafi czytać wie! 
Albo wytykanie, że pracownica admi-
nistracji chodzi na zakupy? To dzieci-
nada i złośliwość... Inni podczas pracy 
wpadają do domu służbowym autem, 
by wyprowadzić pieska... Patrz przypo-
wieść o belce i źdźble w oku bliźniego!

Są tacy, którym nigdy się nic nie po-
doba, a ja jestem wdzięczna, że ma-
my taką Spółdzielnię. Uważam, że je-
steśmy jedną społecznością i powinni-
śmy się szanować, a nie szukać dziu-
ry w całym, a jak ktoś świadomie ku-
pił mieszkanie w tym wg niego slum-
sie to cóż zostaje mu się albo dosto-
sować albo zmienić na inne! Jeździmy 
po Europie i nie tylko, zwiedzamy wie-
le pięknych miejsc, ale zawsze chęt-
nie i z radością wracamy do swojego 
miasta, osiedla mieszkania... do sie-
bie!! Do pięknego czystego i zielone-
go osiedla! Osiedla Wróbla i Korfante-
go coraz piękniejszego!!

Pozdrawiam
Urszula G.

- dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: Bardzo dziękujemy 

za Pani bardzo pozytywną oceną 
funkcjonowania Spółdzielni na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat. Potwier-
dzamy Pani spostrzeżenia, że praca 
z ludźmi do najłatwiejszych nie na-
leży i tym samym nie sposób zado-
wolić wszystkich i spełnić oczekiwa-
nia mając na względzie ograniczo-
ne przecież środki i możliwości fi-
nansowe.

Mając tyle uwag
Witam!

Przewidujący jest Pan A.G. skoro ja 
czytam gazetkę 11.09. 2016, a ten Pan 
już wie, co i w jakim tonie powie mu p. Ć 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 22
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A.A. GAZoWe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264 

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

tel. 606 596 765  

A.A. WyMiANA instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, 

tel. 512 482 273

ARiSToN, junkers, termet, ferroli, 
fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych, tel. 505 484 434,

 602 449 907, 32 735-64-57 

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

tel. 604 243 950

MAloWANie, tapetowanie, panele, 
gładzie,

tel. 32 228 94 44, 609 255 283

MeBle na wymiar, kuchnie, szafy, 
meble pokojowe, schody, tarasy. 
Konkurencyjne ceny, 

tel. 503 592 364

CZySZCZeNie dywanów, wykładzin, 
tapicerki, duże doświadczenie, 

tel. 503 592 364

eleKTRyK – usługi, wymiana tablic liczni-
kowych - bezpiecznikowych, usuwanie awarii 
elektrycznych, instalacje elektryczne, wymia-
na – modernizacja, tel. 662 653 111

eleKTRyCZNe usługi, 
tel. 502 362 393

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

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

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

ZłoTA Rączka – wszystkiego rodzaju 
naprawy hydrauliczne, elektryka, 
gazowe, ślusarstwo. Regulacja 
i naprawa okien, kompleksowe remonty. 
Tanio – solidnie, tel. 503 427 475 

ANGielSKi – tłumaczenia, 
korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania, przygotowania do 
egzaminu gimnazjalnego oraz matury, 

tel. 502 453 556

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

TV-SAT! Regulacja i montaż anten 
satelitarnych wszystkich typów, 

tel. 604 127 712

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

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

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

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

KoRePeTyCJe – chemia, matematyka 
– w domu ucznia,  tel. 609 313 634 

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

NAPRAWA telewizorów u klienta, 
tel.603 898 300

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

tel. 510 724 303

ReGUlACJA i naprawa okien PCV, 
malowanie mieszkań, 

tel. 602 314 720

s-639/10-16

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Rok założenia: 1958

leszek Gaszka
Cena producenta  

już od 1950 zł 
- pomnik w pełni granitowy!

www.lechkam.pl

Siemianowice Śl.  
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32 
667 955 248

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPoŚReDNie UWAGi, 

PRoBleMy
dotyczące działu GZM

w dniu 16. 09. 2016.
Mając tyle uwag może zgłosiłby swo-

ją kandydaturę do Rady Osiedla i wte-
dy będąc bliżej osiedlowych proble-
mów inaczej by spojrzał na te sprawy.

Pozdrawiam!
M.B.

- dane do wiadomości redakcji
Ps. Ja mieszkając na Osiedlu Mło-

dych jestem bardzo zadowolona z pra-
cy „mojej” Administracji.

Zarząd SSM: Nie bardzo rozumie-
my, skąd wskazane przez Panią da-

ty, gdyż gazeta była częściowo roz-
noszona 12, a następnie 13 wrze-
śnia.

Popieramy Pani propozycję i kie-
rujemy ją do wszystkich, którzy 
chcieliby mieć wpływ na pracę ad-
ministracji swoich osiedli i starto-
wali w wyborach do Rad osiedli, 
które odbędą się z uwagi na kończą-
cą się kadencję w 2018 roku. Dzię-
kujemy również za pozytywną oce-
nę pracy administracji osiedla „Mło-
dych”.

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

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
DlA KAŻDeGo: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
PoNieDZiAłeK

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

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

ŚRoDA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

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

CZWARTeK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Kółko gry strategicznej GO ............................17.00 – 19.00
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

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

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

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

Rozwiązanie SUDoKU 4/16

8 9 4 3 7 6 5 1 2
7 3 2 8 5 1 4 6 9
5 1 6 2 9 4 3 7 8
1 2 9 7 6 5 8 3 4
6 8 7 9 4 3 1 2 5
3 4 5 1 8 2 7 9 6
4 7 3 5 2 9 6 8 1
9 6 1 4 3 8 2 5 7
2 5 8 6 1 7 9 4 3

SUDoKU 5/16

9 3 5

5 7 2 4 8

2 1 8 7

3 7 2

2 8 9 5 3

5 2 1

6 5 1 8

3 2 1 7 5

8 6 7

Rozwiązanie SUDoKU polega 
na wpisaniu brakujących cyfr 
w ten sposób, by w każdym po-
ziomym rzędzie i w każdej pio-
nowej kolumnie oraz w każdym 
wyróżnionym małym kwadracie 
3x3 znalazły się wszystkie cyfry 
od 1 do 9. Każda z tych cyfr w rzę-
dzie, w kolumnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

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

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

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.

Adam i ewa
Pewien człowiek dostał się 

do raju. Tam wszyscy mają 
po 21 lat i są nadzy. I zoba-
czył wszystkich, którzy tam 
byli, a wśród nich Adama 
i Ewę, których rozpoznał od 
razu. W jaki sposób?

Dwaj bracia
Są dwaj bracia: jeden kła-

mie a drugi zawsze mówi 
prawdę. Jakie im zadasz py-
tanie, aby dowiedzieć się, 
który z nich to Łukasz? Py-
tanie może się składać naj-
wyżej z 3 słów!

Worki monet
Widzisz przed sobą dzie-

sięć worków z monetami. 
W dziewięciu z nich są mo-
nety ważące dziesięć gra-
mów, a w jednym – jedena-
stogramowe. Masz do dys-

pozycji wagę elektroniczną, 
z której możesz skorzystać 
dokładnie jeden raz (kła-
dziesz monety, włączasz 
wagę, odczytujesz wynik, 
wyłączasz). 

Jak stwierdzisz, w którym 
worku są cięższe monety?

Połam głowę

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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ostatnie  
ustalenia

Wiadomo już, że wzorem 
lat ubiegłych od listopada za-
jęcia piłkarskie kontynuowa-
ne będą w salach gimna-
stycznych czterech siemia-
nowickich szkół. Zimą nie 
będzie treningów dla grup 
+12 i doszkalającej – te wró-
cą dopiero wiosną, już na 
boiska sportowe. 

Pewne jest, że będą oby-
wać się w: Zespole Szkół 
Sportowych w Bytko-
wie (poniedziałki, 19.00 – 
20.30), Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodo-
wych w Michałkowicach 
(wtorki, 18.30 – 20.30), Ze-
spole Szkół nr 1 w „Bańgo-
wie” (środy, 16.30 – 18.30), 
a także w Zespole Szkół In-
tegracyjnych przy ulicy li-
powej 3 (terminy treningów 

jeszcze ustalane). Ta ostat-
nia szkoła po raz pierw-
szy będzie gościła dzieci 
z darmowych treningów pił-
karskich, organizowanych 
przez SSM. Pełną rozpiskę 
zajęć w salach gimnastycz-
nych opublikujemy za mie-
siąc – w kolejnym wyda-
niu „MS”.

Grają póki ciepło
Wyjątkowo ciepły wrze-

sień sprawił, że uczestników 
treningów w ostatnich tygo-
dniach było bardzo wielu – 
stałych bywalców, ale i no-
wych śmiałków. W „Bańgo-
wie” na przykład, po raz ko-
lejny zorganizowano sparing 
„Dzieci kontra rodzice”. Ta 

forma już jakiś czas temu 
na stałe wpisała się w kalen-
darz zajęć. Nie brakuje wśród 
opiekunów chętnych do ko-
pania w piłkę. W większo-
ści kilkanaście lat temu sa-
mi przecież za futbolówką ga-

niali. Widać po zapale do gry. 
Spotkanie miało wcale nie 
ulgowy charakter, a grający 
wkładali w mecz maksimum 
wysiłku, umiejętności. My zaś 
publikujemy zdjęcia z tej gry.

A tymczasem na cotygo-
dniowych treningach, na obu 
grupach 7-9 i 10-12 lat zwy-
kle dzieci pod okiem trene-
rów szlifują podstawowe ele-
menty piłkarskie – prowadze-
nie piłki, podania, strzały, usta-
wianie się.

+12 i doszkalająca
Co tydzień również od-

bywają się zajęcia dla gru-
py +12 i doszkalającej. Na 
pierwszej z tych grup od-
bywają się już w zasadzie 
tylko sparingi. Uczestniczą 
w nich dzieci, które ukończy-
ły 12 rok życia, a nadal chcą 
pograć pod okiem trenera. 

ciąg dalszy na str. 28

Być jak Messi, Ronaldo, lewandowski

Na boiskach ostatnie tygodnie 
Dla dzieci uczestniczących w darmowych zajęciach piłkarskich to ostatnie ty-

godnie gry na wolnym powietrzu. Już w listopadzie przenoszą się one do 
sal gimnastycznych. A tymczasem jeszcze czerpią przyjemność z gry, na przykład 
w rywalizacji ze swoimi rodzicami...
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Mniej więcej w maju mieszkań-
cy Bytkowa po raz pierwszy zaczę-
li skarżyć się na to, iż w re-
jonie sklepów przy wspo-
mnianej ulicy, tj. między in-
nymi przy „Tesco” i „Biedron-
ce”, pojawiają się osoby na-
tarczywie nagabujące klien-
tów i przechodniów o jakieś 
drobne pieniądze. Dla że-
brzących, parkingi przy tam-
tejszych sklepach stały się 
dobrym miejscem do „polo-
wania”, gdyż ciąg handlowy 
przy Niepodległości 21-29 
to jedno z większych skupisk 
ludzi w tej okolicy.

W tej sprawie interweniowano mię-
dzy innymi w administracji, w Urzę-

dzie Miasta w formie interpelacji rad-
nego, a także wielokrotnie zgłasza-

no funkcjonariuszom policji. 
Sierżant sztabowy Szymon 
ochmann radzi, by nie da-
wać im pieniędzy i najlepiej 
o fakcie od razu powiadomić 
mundurowych. Jeśli żebrzący 
stwierdzą, że nie mają z cze-
kania żadnego zysku, sami 
odejdą.

Niewykluczone też, że za jakiś 
czas pojawią się gdzie indziej – 
w innych częściach miasta.

Pamiętajmy: Jeśli 
nagabują – wezwij policję.

rg

Niepodległości 21-29 – Żebrzący upatrzyli sobie ciąg 
sklepów przy Niepodległości 21-29

Nagabują – wezwij policję
Z redakcją skontaktował się sierżant sztabowy Szymon ochmann – dzielnicowy Rejonu 11 Komendy Miejskiej 

Policji w Siemianowicach Śląskich – konkretnie osiedla „Młodych” z sugestią, aby podnieść na łamach „MS” 
problem żebractwa w rejonie ciągu handlowo-usługowego przy ulicy Niepodległości 21-29.

Regularnie na zajęcia zaglą-
da Krzysiu Szałejko z osie-
dla „Węzłowiec”:

- Chodziłem na treningi dwa 
lata. Teraz jak już skończyłem 

12 lat to przychodzę zagrać 
z kolegami. Lubię to, podoba 
mi się.Swoją przygodę z za-
jęciami piłkarskimi kontynu-
uje też w tej grupie Grzesiu 
Gerc, który wspomina jak 
wyglądały jego tu początki:

- Normalnie graliśmy na bo-
isku, kiedy w którymś mo-

mencie trener zapytał nas, 
czy byśmy nie chcieli się 
przyłączyć do treningów. I ja-
koś tak to się zaczęło. Na 
pewno będę dobrze wspomi-
nał te treningi. Zacięte mecze, 

karne, w ogóle fajna zabawa.
Z kolei o tym, jak wygląda-

ją dziś zajęcia w grupie do-
szkalającej mówi trener Ro-
bert Razakowski:

- Jak na razie przychodzi 
4-5 chłopców. Oni dopiero 
zaczynają swoją przygodę 
na boisku, dlatego ćwiczy-

my między innymi kontrolę 
piłki, poznajemy zasady pił-
ki nożnej. Są dzieci, dla któ-
rych to swego rodzaju przy-
gotowanie do wejścia lada 
chwila w grupę młodszą 7-9 
lat – tłumaczy trener.

Zapisy? otwarte
Wciąż można zapisywać 

dzieci na treningi. Nie kosz-

tują nawet złotówki. Wystar-
czy przyjść z dzieckiem na 
jedne z zajęć i wypisać od-
powiednią deklarację, ja-
ką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak 
o sztywno ustalonym prze-
dziale wiekowym 7-12 lat 
(funkcjonują dwie grupy - 
7-9 i 10-12 lat).  rg

Być jak Messi, Ronaldo, lewandowski

Na boiskach ostatnie tygodnie 
ciąg dalszy ze str. 27

Terminy zajęć piłkarskich  
na boiskach osiedlowych:

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

- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Tuwima” – wtorki

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

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

- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Bańgów” – czwartki

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

Kategoria +12
„Węzłowiec” i „Tuwima”; Poniedziałki – 16.30-18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Władysława Jagiełły

Dodatkowe zajęcia doszkalające
Wtorki – 17.00

-  boisko wielofunkcyjne  
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie
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Na „prywatki”  
i nie tylko 

Parówki w cieście
25 dag mąki, 10 parówek koktaj-

lowych, 2 dag drożdży, łyżka mle-
ka, 2 łyżki śmietany, jajo, łyżka ole-
ju, łyżeczka cukru, sól. Do mąki dodać 

drożdże rozmieszane z mlekiem i cu-
krem, śmietanę, żółtko, olej i odrobinę 
soli. Wyrobić ciasto i od razu rozwał-
kować na cienki placek. Parówki obrać 
z osłonek. Posmarować placek lekko 
spienionym białkiem, pokroić na paski 
szerokości 2 cm. Na każdym położyć 
parówkę i spiralnie owinąć ją ciastem. 
Parówki luźno ułożyć na blaszce wy-
smarowanej tłuszczem, posmarować 
resztą białka. Upiec na złoty kolor. Po-
dawać z keczupem.

Frywolne śliweczki
6 suszonych śliwek bez pestek, pół 

filiżanki sherry lub białego wytrawnego 
wina, łyżka posiekanych orzechów la-
skowych, szczypta świeżo startej gał-
ki muszkatołowej, 3 cienkie plasterki 
boczku, wykałaczki koktajlowe. Śliw-
ki namoczone w sherry (przez 2 go-
dziny), a następnie odsączone na bi-
bułce napełnić odrobiną posiekanych 
orzechów. Każdą śliwkę owinąć prze-
krojonym wzdłuż plastrem boczku i za-
piec 8-10 min w piekarniku (w wysokiej 
temperaturze).

Faszerowane kajzerki
4 kajzerki, 25 dag grzybów (leśnych 

lub pieczarek), 4 jaja, duża cebula, 15 
dag startego żółtego sera, masło, sól, 
pieprz. Skroić wierzchy z bułek, wy-
drążyć środki. Każdą bułkę nasmaro-
wać wewnątrz masłem. Oczyszczone 
grzyby i cebulę drobno pokroić, usma-
żyć i przyprawić. W zagłębienia każdej 
z bułek włożyć trochę nadzienia, na-
stępnie wbić po jednym jaju i posypać 
żółtym serem. Wstawić do gorącego 
piekarnika. Piec 20 min.

Przystawka z jabłek i boczku
1 kg jabłek, 20 dag wędzonego boc-

zku, majeranek lub kminek. Boc-
zek pokroić w drobną kostkę, stopić 
w dużym rondlu, wyjąć skwarki. Jabłka 
obrać ze skórki, wyjąć gniazda nasi-
enne i pokroić na drobne cząstki. 
Ostrożnie włożyć do gorącego tłuszczu 
i, ciągle mieszając, dusić, aż staną się 
szkliste. Dodać skwarki, majeranek lub 
kminek i wymieszać. Odstawić z ognia. 
Podawać na ciepło z chlebem.

Z Baranem to 
sprawa dość złożo-
na. Lubi ludzi, im-
prezy, towarzystwo. 

Jest świetnym kompanem i niezawod-
nym uczestnikiem różnych spotkań to-
warzyskich. Nie za bardzo jednak po-
trafi się przyjaźnić. Ludzie mu są po-
trzebni, ale niekoniecznie ci sami.

Byk nie potrafi się 
przyjaźnić, jak to się 
mówi „do grobowej 
deski”. Ludzie ma-

jący słońce w znaku Byka najbardziej 
cenią sobie rodzinę, swoich bliskich 
i nie potrzebują przyjacielskich związ-
ków. Mają więc zazwyczaj mało przy-
jaciół, za to wielu znajomych.

Bliźniak nie wy-
obraża sobie życia 
bez szerokiego gro-
na przyjaciół. Bywa, 

że ceni ich nawet wyżej, niż swoich 
bliskich. Ponieważ jednak łatwo na-
wiązuje kontakty z ludźmi i każdego 
traktuje jak niemal przyjaciela, często 
spotykają go zawody.

Dużo czasu musi 
upłynąć zanim Rak 
nazwie kogoś swo-
im przyjacielem. Jest 

ostrożny i łatwo się zraża. Wyżej od 
przyjaźni ceni miłość i tam głównie lo-
kuje swoje uczucia. Jeśli jednak ktoś 
potrafi zyskać zaufanie Raka, jest bar-
dzo wierny.

Lew potrzebuje lu-
dzi, zawiera dużo zna-
jomości, lubi wesołe 
towarzystwo. Nie ma 

jednak wielu przyjaciół i nie szuka przy-
jaźni. Natomiast potrzebuje słuchaczy, 
którym może opowiadać różne historie, 
często bez pokrycia w rzeczywistości.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
może by i chętnie się 
z tym czy owym za-

przyjaźnili, ale zajęci pracą i różnymi 
obowiązkami nie mają na to czasu. 
Przyjaciół dobierają ostrożnie, z du-
żym namysłem. Nie każdy im odpo-
wiada.

Wagi są towarzy-
skie i życzliwe lu-
dziom, ale trudno 
zdobyć ich przyjaźń. 

Są wymagające. Jeśli przyjaciel czymś 
je dotknie czy zrazi, nie może liczyć 
na tolerancyjne traktowanie. Nie wierzą 
w przyjaźń między kobietą i mężczyzną.

Skorpion cza-
sem, chociaż rzad-
ko, zaprzyjaźnia się 
z kimś, ale biada 
przyjacielowi, któ-

ry mu w czymś podpadnie. Z dnia na 
dzień taki człowiek zmienia się we 
wroga, którego teraz Skorpion zwal-
cza z całą bezwzględnością.

Pod tym znakiem 
rodzą się ludzie, któ-
rzy potrafią być praw-
dziwymi przyjaciółmi. 
Takimi na dobre i złe. 

Na Strzelca zawsze można liczyć, na 
pewno nie zawiedzie, pospieszy z po-
mocą przyjacielowi w każdej potrzebie.

Uparty Koziorożec 
długo i starannie wy-
biera osoby, z który-
mi pragnie się za-

przyjaźnić. Wobec przyjaciół jest lojal-
ny i tego samego od innych oczekuje. 
Nie zraża się drobiazgami, dlatego je-
go przyjaźnie są trwałe, długoletnie.

Na Panią, czy Pa-
na Rybę nie za bar-
dzo można liczyć, by-
wa nawet, że się na 

takim przyjacielu zawiedziesz. Przy-
jaźnie nawiązują łatwo i równie łatwo 
je zrywają, często bez powodu. Zra-
żają do siebie ludzi, którzy im zaufali.

Ludzie pod zna-
kiem Wodnika uwa-
żają przyjaźń za bar-
dzo istotną wartość, 

chociaż bardziej cenią sobie miłość. 
Przyjaciół dobierają sobie zazwyczaj ze 
swojego środowiska zawodowego, spo-
śród ludzi inteligentnych i ciekawych.

Czy potrafisz być 
przyjacielem?
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Znaczenie wyrazów:
PoZioMo: 3. Rozdziela piętra; 

8. Zgrana grupa; 9. Mała miejsco-
wość; 10. Społeczny na Węzłowcu 
przy ulicy Jagiełły; 11. Zawsze po le-
cie; 12. Cenny kruszec; 13. Bon to-
warowy; 16. Nowina; 19. Linowe 
urządzenie do wyciągania statków; 
20. Osoba zrównoważona ducho-
wo; 21. Wstęp do gry komputerowej; 
22. Rodzaj cukierków; 23. Krótkofa-
lowa antena kierunkowa; 26. Pieczy-
wo pieczone bez drożdży; 29. Mały 
Jan; 32. Fałda, zakładka; 33. Pracu-
je w restauracji; 34. Żargon; 35. Na-
rodowy demokrata; 36. Koń szpako-
waty; 37. Ograniczony fragment prze-
strzeni; 38. Pełzak.

PioNoWo: 1. Rodowód; 2. Lepisz-
cze; 3. Ssak z trąbą; 4. Przewód ka-
nalizacyjny; 5. Poklask; 6. Róg budyn-
ku; 7. Pełnia; 13. Sportowa zaprawa; 
14. Maleństwa obok króla zwierząt; 
15. 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji na terenach 
zasobów SSM; 17. Dział medycyny; 
18. Spacerowe w parku; 24. XIII Świę-
to Bytkowa, które obchodziliśmy we 
wrześniu; 25. „Młodych” lub „Tuwima” 
w Siemianowicach Śląskich; 27. Ra-
ban; 28. Kwitnie na bazarze; 29. Choro-
ba oczu; 30. Benzynowa dla samocho-
dów; 31. Rozbrzmiewają w kościele.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 16 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 23 października br. na adres: 
SSM ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem: Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – Krzyżówka nr 10/2016 r. 
lub adres poczty elektronicznej redak-
cji „MS”: ssm@poczta.fm z obowiąz-

kową informacją w temacie wiadomo-
ści: Krzyżówka nr 10/2016

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
09/2016 z hasłem: Umykające lato otrzy-
mują: edyta Tomaszewska, ul. Poczto-
wa 11 (I miejsce); Robert Nieszporek, 
ul. Kolejowa 6 (II miejsce); Michał Bim-
czok ul. Niepodległości 57A (III miejsce).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 

pierwszej nagrody jest właściciel mar-
ki Timemaster. Drugą nagrodę Pozo-
stałych nagród – Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. 

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych dla 
celów redakcyjnych. Z udziału w loso-
waniu wyłączeni są dłużnicy, przed-
stawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „MS.

J K L
Mąż wraca późno do domu, zazdro-

sna żona dokładnie ogląda jego mary-
narkę i nie znajdując na niej nawet naj-
mniejszego włoska, stwierdza:

- No tak, teraz to ty nawet łysym ko-
bietom nie dajesz spokoju.

J K L
Pewne małżeństwo zwiedza ogród 

zoologiczny. W pewnym momencie za-
trzymują się przed klatką z gorylem.

Na widok niewiasty goryl rozrywa 
kraty, wciąga kobietę do wewnątrz 
i zaczyna zrywać z niej ubranie w ce-
lach zupełnie niedwuznacznych.

- Ratunku, rusz się fajtłapo - woła do 
męża kobieta - co mam robić?

- To co zwykle - odpowiada z fleg-
mą mąż - powiedz, że cię głowa boli...

J K L
Kobieta z twarzą pokrytą najnowszą 

maseczką upiększającą siedzi wpa-
trzona w telewizyjny ekran.

- O tym, w jaki sposób da się zmyć 
maseczkę z twarzy poinformujemy pa-
nie w naszym programie za tydzień 
– oznajmia prezenterka.
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os. „Centrum”. Usunięto stare płyty (zdjęcie z lewej), czas wyrównać teren (zdjęcie z prawej).  
Docelowo – będzie wybrukowany plac i droga dojazdowa – Jana Pawła ii 17/T. Kościuszki 10

os. „Młodych”. Zanim staną ściany i będzie kostka brukowa, 
stanowisko kontenerowe... – Aleja Młodych 10-15

os. „Chemik”. Wybrukowany parking, droga wzdłuż garaży,  
nowe schody terenowe – W. Wróblewskiego 39-41, okolice „RENOMY”

os. „Węzłowiec”. Rozpoczęto kapitalny remont 
komór zsypowych przy budynkach Wł. Jagiełły 13A, 

Grunwaldzkiej 6C i Grunwaldzkiej 2D

os. „Węzłowiec”. Na budynkach przy ul. J. Polaczka 
2A, B; Polaczka 6A, B; Polaczka 8A, B, C, D strona 
wschodnia kontynuowane są prace dociepleniowe

os. „Centrum”. We wrześniu montowano okienka 
piwniczne – Powstańców 54A, 54B

Plany blisko końcowej realizacji
Czytaj - str.  11



s-
23

8/
8-

15

s-323/3-15

s-
47

9/
9-

16

ul. Hermana Wróbla 4 ul. Przyjaźni 46C

s-
47

9/
10

-1
6

O tegorocznym lecie możemy po-
wiedzieć, że było długie i przyjemne, 
choć nie tak upalne jak zeszłorocz-
ne. Kto mógł, czerpał z tego garścia-

mi. Na wyjazdach najczęściej, ale też 
na własnych balkonach czy w ogród-
kach. Nawet w drugiej połowie wrze-
śnia bywały popołudnia, że można by-

ło swobodnie na (w) nich przysiąść.
Ci, którzy zagospodarowali swój bal-

kon albo obejście domu, sumiennie pil-
nowali, aby nic roślinom nie brakowa-
ło i by wyglądały najpiękniej oraz co 
ważne – wykazali się oryginalnością, 
wkrótce spotkają się wspólnie – jak 
zwykle od wielu, wielu lat w październi-
ku lub w listopadzie – z władzami Spół-
dzielni, by odebrać symboliczne nagro-
dy i porozmawiać o kwiatach, ale nie 
tylko... Zdjęcia również na str. 20. rg

Zielony Konkurs 2016
To ostatnie tygodnie, kiedy możemy oglądać ładnie ukwiecone bal-

kony czy przydomowe ogródki. Najładniejsze już były, choć... i na-
dal jeszcze – mimo początku października – wpadają gdzieniegdzie w oko 
istne „perełki”. Teraz czas, aby dobrze zastanowić się, jak zabezpieczyć 
i przygotować rośliny wieloroczne na okres jesienno-zimowy. Zielony Kon-
kurs natomiast, małymi kroczkami, (niestety!) zbliża się do finału.


