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Rezygnacja Prezesa...
Nie róbmy z mieszkania konserwy

Srebrny Jubileusz „MS”

Ponad podziałami
Bawiono sie na 30-leciu
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 czytaj str. 5

21 października osoby uprawnione winny 
udać się do lokali wyborczych i dokonać wy-
boru nowych władz samorządowych na kolej-
ną kadencję. Piszemy winny, gdyż z frekwencją 
bywało różnie, a przecież wybory są podstawą 

demokratycznego społeczeństwa, są kwinte-
sencją demokracji. To jej swoiste święto. W tym 
dniu dysponując kartą do głosowania i długopi-
sem, mamy pełnię władzy we własnych rękach. 
Wybory samorządowe to nie jest wielka polity-
ka. Na tym szczeblu decyduje się jednak bez-
pośrednio o przyszłości miasta, gminy, przyj-
muje odpowiednie programy i dlatego zachęca-
my i namawiamy do udziału w głosowaniu. Pa-
miętajmy: nieobecni nie mają racji. Pamiętaj-
my: gmina to nie urząd, ani siedziba lokalnych 
władz, ale nasza wspólnota. Jesteśmy współ-
odpowiedzialni za to, jak nam się w niej żyje!

W wyborczym akcie wybierać będziemy no-
wą Radę Miasta i najważniejszą osobę w mie-
ście – Prezydenta. Kogo wybierzemy, kogo ob-
darzymy mandatem zaufania, to nasza indywi-
dualna sprawa. Tę decyzję musimy podjąć sa-
modzielnie. Nasz wybór powinien być świa-
domy.  Zastanówmy się, co i jak nowe władze 
mogłyby zrobić, żeby ułatwić nam życie i wła-
ściwie odnosiły się do problemów Spółdzielni, 
jej mieszkańców. W Siemianowicach Śl. o god-
ność pierwszej osoby w mieście ubiegać się 
będą 4 osoby zaś ponad 200 z siedmiu ugru-
powań podda się społecznej weryfikacji w „wal-
ce” o 23 mandaty radnych. Oprócz nich doko-
nujemy także wyboru radnych do Sejmiku Sa-
morządowego naszego województwa.

Udając się do urn, wybierajmy najlepszych, 
wybierajmy: mądrze i rozważnie oraz staraj-
my się obiektywnie spojrzeć na kandydujących 
i ich programy oraz dokonania.

Komitetom Wyborczym przypominamy, że 
władze Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej przyjęły stanowisko o zakazie nakleja-
nia w obiektach SSM jakichkolwiek materiałów 
wyborczych zarówno na elewacjach budynków, 
drzwiach wejściowych jak i w samych klatkach 
schodowych.  pes

Lokale wyborcze otwarte od 700 do 2100

N iecałyroktemuotrzymaliściedorąkwła

snychP.T.Czytelnicy,kolorowewydanie

„MS” zokazji jubileuszowego 50 numeru

ukazywaniasięgazetymieszkańcówSSM.

TerazoddajemyWamnumer 60. Ta liczba

oznacza, że wWaszych domach pojawia

mysięregularnieod5lat.TAK,SZANOW

NIPAŃSTWO,PIERWSZYNUMER„MS”

OTRZYMALIŚCIEWPAŹ

DZIERNIKU1993ROKU. 

Od tego czasu gazeta

gości uWas nieprzerwa

nie izjawiasięregularnie

co miesiąc wWaszych

mieszkaniach.Te5 lat to

setki materiałów, tysiące

godzin spędzonych na

przeróżnychspotkaniach,

nad klawiaturą kompu

tera, to setki Waszych

interwencji,
(naszych

późniejszych
działań

iodpowiedzi),listów,tele

fonówtowkońcu,awła

ściwie przede wszyst

kim,WASZE ZAUFANIE

IPRZYCHYLNOŚĆ dla

Naswspartebardzoczę

stosłowamiotuchy,uzna

nia, abywało, że krytyki

inagan.Nasinteresowała

każdaopiniaikażdygłos,

zarówno pozytywny jak

inegatywny. Wobydwu

przypadkach wyrażane

sądyświadczyłyotym,że

nie jesteśmy Wam obo

jętni izatowłaśnieWam

DZIĘKUJEMY. 

Oddając do rąk, P.T.

Państwo, numer opa

trzonyliczbą60,wswojej

pamięcimamyzachowa

nedziesiątkizdarzeń,któ

redlaWasrelacjonowali

śmy. Przypadki naszych

ewidentnych pomyłek,

grasującychpołamachchochlikówiwiele

innychspraw,któredziękiWambyłonam

danedoznaćipoznać.

5latwydawaniagazetyopoczątkowejobję

tości 8 stron to kawałek życia każdego

znas,tojednocześnienabieżącorelacjo

nowana najnowsza, jakże bogata historia

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio

wej, to wieczna gonitwa za materiałami,

które mimo że jesteśmy miesięcznikiem

zawszepotrzebnesąnawczoraj.

SzanowniCzytelnicy60numerów„MS”to

obecnie4sporejobjętościksiążki,zktórych

każdazawierasetkistron,milionyliterikażda

teżstanowi12odrębnychrozdziałówzgod

nych znumeracją danego

miesiąca.Nanaszejrepro

dukcji
przypominamy,

pożółkłą już nieco, stronę

tytułową „MS” zpaździer

nika1993r.Odwidocznego

na ilustracjiwydania upły

nęłotylko,amożeaż,5lat.

P.T.Czytelnicydziękujemy

Wam za możliwość gosz

czenia wWaszych domo

wychogniskachiufamy,że

Wasniezanudziliśmyprzez

tenczasoraz,żewsposób

wystarczający informowa

liśmy owszystkim co ze

spółdzielnią iwspólnymi

problemami jest związane.

TodlaWasuruchomiliśmy

konto poczty elektronicz

nej idla Was uruchamiać

będziemy wszelkie nowin

ki umożliwiające łatwiejszy

ibardziejbezpośrednikon

takt. Również specjalnie

dla Was przygotowaliśmy

„KonkursMleczaka”,bo5

lat,tojeszczewszakmlecz

nezęby.
Szanowni

Państwo,

mamynadzieję,żerównież

przeznastępnelatabędzie

my Wam towarzyszyć i,

jakcomiesiąc,dostarczać

nowych porcji informacji,

której nigdy zadużo.Cza

sami teżbędziemyprowo

kować, aczasami łagodzić

nabrzmiałekonflikty.Korzy

stając zokazji, prosimy

onadsyłanie Waszych propozycji dotyczą

cychkolejnychstałychrubryk.
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5 lat temu oddaliście mieszkańców

SSMpierwszynumergazety„MojaSpół

dzielnia”. Teraz wydajecie nr 60. Przez

cały czas informowaliście opodstawo

wych sprawach naszego spółdzielcze

go,codziennegożycia.

Na łamach „MS” nie było tematów

tabu.Wszystkiemateriałyzawszerzetel

nie iwnikliwie opracowywaliście. Gaze

ta na trwałe wpisała się współdzielczy

krajobrazi,coważne,przyjęłasięwśród

Naszych Mieszkańców. Zokazji 5lecia

życzymy Wam wytrwałości, ciekawych

artykułów, uznania Czytelników ikolej

nychjubileuszy.
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Siemianowickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, ul. Boh. W
esterplatte 20, tel. 228-51-90

PE£NI DY¯UR dziennikarz „Mojej Spó³dzielni”

czytaj na stronie 4

SSM W

INTERNECIE

Mija ju¿ prawie miesi¹c, jak na in-

ternetowych 
stronach 

znaleŸæ

mo¿na skrót Siemianowickiej Spó³-

dzielni Mieszkaniowej. Internetowe

strony pojawi³y siê z okazji 40 roczni-

cy utworzenia Spó³dzielni, a zamówi-

³a je i przygotowa³a sc. „PiR”, wydaw-

ca „Mojej Spó³dzielni”. Pod adresem:

http://www.it.pl/ssm

znaleŸæ mo¿na ilustrowane teksty oko-

licznoœciowe zamieszczone w
„MS”

numer 12/97. Jednoczeœnie z
myœl¹

o
tych wszystkich, którzy posiadaj¹

komputery z
modemami uruchomili-

œmy elektroniczn¹ pocztê:

ssm@
friko2.onet.pl

Tym samym wszelkie uwagi i propo-

zycje zg³aszaæ bêdzie mo¿na ca³odo-

bowo, a nie tylko podczas poniedzia³-

kowego dy¿uru redakcyjnego.

Jednoczeœnie zachêcamy wszyst-

kich, by poinformowali swoich krew-

nych, znajomych przebywaj¹cych po-

za granicami kraju o
spó³dzielczej

stronie internetowej. S¹dzimy, ¿e ci,

którzy swego czasu byli ze spó³dziel-

ni¹ zwi¹zani, chêtnie siê o niej czegoœ

dowiedz¹.
¯yczymy powodzenia w

interne-

towym ¿eglowaniu, szczególnie na

stronie ssm.

Uroczyste spotkanie z okazji ob-

chodów 40-lecia Siemianowickiej

Spó³dzielni Mieszkaniowej odby³o

siê 18 grudnia 1997 roku, czyli do-

k³adnie po czterdziestu latach od

dnia, w
którym 57 osób za³o¿y³o

w
Siemianowicach Œl. pierwsz¹,

Górnicz¹ Spó³dzielniê Mieszkanio-

w¹. Uroczystoœæ ta mia³a miejsce

w
Domu Kultury „Chemik” i ucze-

stniczy³o w
niej ponad dwieœcie

zaprzyjaŸnionych i zas³u¿onych

dla SSM osób. Odœwiêtny charak-

ter spotkania wyczuwa³o siê na

ka¿dym kroku, chocia¿ organiza-

torzy nie zamierzali nadaæ temu

zdarzeniu przesadnej formy. Wy-

st¹pienia wielu zaproszonych go-

œci charakteryzowa³y siê spor¹

doz¹ ¿yczliwoœci, gratulacji, a na-

wet uznania dla niema³ego dorob-

ku Siemianowickiej Spó³dzielni

Mieszkaniowej. By³a to te¿ niepo-

wtarzalna okazja do wyró¿nienia

osób, które spo³ecznie dzia³aj¹ na

rzecz Spó³dzielni niejednokrotnie

od kilkudziesiêciu lat.

Jubileuszowe spotkanie otwo-

rzy³ przewodnicz¹cy Rady Nadzor-

czej SSM Andrzej K³os, a
rozpo-

czê³o siê od wprowadzenia sztan-

daru SSM, odznaczonego w
dal-

szej czêœci odznak¹ „Za zas³ugi

dla spó³dzielczoœci mieszkaniowej

w
Polsce.”

Nastêpnie g³os zabra³ prezes Za-

rz¹du SSM Stanis³aw Kowarczyk.

Swoje wyst¹pienie rozpocz¹³ od

szczególnie ciep³ego powitania

tych osób, które zak³ada³y spó³-

dzielniê mieszkaniow¹ przed laty

i póŸniej przez d³ugi czas s³u¿y³y

jej swoim doœwiadczeniem.
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NOWY ROK, NOWE STAWKI

Nowy rok przynosi, niestety, wszy-

stkim mieszkañcom naszej Spó³-

dzielni decyzje o podwy¿ce stawek

czynszowych. Wzrastaj¹ one œre-

dnio o
29% i tak np. statystyczna

trzyosobowa rodzina, zajmuj¹ca

mieszkanie o powierzchni 50 m 2bez

windy, bêdzie musia³a zap³aciæ od 1

stycznia br. blisko o
19 z³ wiêcej.

Chocia¿ informacja dotar³a do wszy-

stkich mieszkañców kilka dni temu,

konsultacje na temat wysokoœci no-

wych stawek trwa³y wSpó³dzielni od

paru miesiêcy. Rada Nadzorcza na

swym posiedzeniu 15 grudnia ub.r.

na wniosek Zarz¹du SSM podjê³a

uchwa³ê o dokonaniu zmian w
op³a-

tach czynszowych pocz¹wszy od 1

stycznia br.

Najserdeczniej, u
progu Nowego 1999 Ro-

ku,pozdrawiam
 W

szystkich M
ieszkańców

zasobów
 

Siem
ianow

ickiej 
Spółdzielni

M
ieszkaniowej. Jeszcze trochę i będziem

y

gorąco witać Rok 2000. Życzę by W
szyst-

kim
 dopisywało zdrowie, byśm

y czuli się

lepiej i m
ogli m

ieć więcej optym
izm

u.

Nasz kraj powoli dźwiga się z
zastoju go-

spodarczego, ale bardzo wiele osób tego nie

odczuwa. Sporo rodzin boryka się z
ogrom

-

nym
i kłopotam

i finansowym
i. Jako spółdziel-

cy grupujący w
zdecydowanej większości ro-

dziny m
ało i średniozam

ożne, m
usim

y pa-

m
iętać o

tych, którzy nie z
własnej winy m

a-

ją ogrom
ne kłopoty życiowe i finansowe.

Podejm
ujem

y wiele działań,które czasa-

m
i są bolesne i trudne, jak na przykład

podw
yżka czynszów.

Przyśw
ieca nam

jednak nadrzędny cel. Nie chcem
y dopu-

ścić,aby nasze zasoby m
ieszkaniowe ule-

gły zniszczeniu i dekapitalizacji. M
usim

y

tworzyć warunki do ich utrzym
ania w

do-

brym
 stanie technicznym

. Naszym
 zada-

niem
 jest również wypracowanie takich

rozwiązań, które dają spółdzielcom
 m

ożli-

wość oszczędzania na wydatkach.W
spo-

m
nę tylko, że olicznikowanie dostaw wody

ciepłej i
zim

nej pozwala każdej rodzinie

zm
niejszyć wydatki na ten cel o

około 50%
.

Zastosowanie system
u indywidualnego roz-

liczenia ciepła w
blisko 9000 tysiącach

m
ieszkań daje szansę na kolejne oszczęd-

ności w
granicach ok.

30%
.

Doskonale

wszyscy wiem
y, jaką część opłat czynszo-

wych stanowi ciepło. M
am

y nadzieję, że in-

dywidualne rozliczenie za ciepło uda się

w
tym

 roku wprowadzić w
pozostałych

m
ieszkaniach SSM

.

W
adliwe i nieszczelne okna to następny

trudny problem
 do rozwiązania, ponieważ

straty ciepła z tego tytułu są znaczne.Zam
ie-

rzam
y również wym

ieniać ciężkie, stalowe

drzwi wejściowe do naszych budynków na

alum
iniowe —

 lekkie i estetyczne.

W
e współpracy z

Radą M
iejską będziem

y

prowadzić działania, które pozwolą na prze-

jęcie przez gm
inę osiedlowych ulic, chodni-

ków i oświetlenia ulicznego. Jako obywatele

tego m
iasta i podatnicy m

usim
y być tak sa-

m
o traktowani, jak m

ieszkańcy zasobów nie-

spółdzielczych. W
 Radzie M

iejskiej i
w

e

w
ładzach gm

iny m
am

y w
ielu naszych

spółdzielców. Chociaż reprezentują róż-

ne ugrupow
ania i opcje, to sądzę, że w

tej

spraw
ie pow

inniśm
y być jednom

yślni.

Przed nam
i ciągle nowe problem

y, którym

m
usim

y stawić czoła. Kiedy w
znacznym

stopniu uporam
y się z problem

em
 wym

iany

stolarki okiennej, przyjdzie pora na kapital-

ne rem
onty dachów wykonywane z

m
ate-

riałów izolacyjnych z
gwarancją na m

ini-

m
um

 10 lat.

M
usim

y dbać o
poprawę estetyki naszego

otoczenia, place zabaw, alejki rowerowe, zie-

leńce itp. PRZECIW
STAW

IAJM
Y SIĘ

TEŻ

W
SZELKIM

 AKTOM
 W

ANDALIZM
U.

Na-

prawa 
zdewastowanego 

spółdzielczego

m
ienia kosztuje nas ogrom

ne pieniądze. Są

to sum
y stanowiące 20-25%

 środków fundu-

szu rem
ontowego.

Bądźm
y jednak optym

istam
i. M

ieszkańcy

innych krajów m
ieli w

przeszłości podobne

kłopoty, a
obecnie żyją na bardzo wysokim

poziom
ie.

Życzę W
szystkim

 w
1999 roku pogody

ducha,
spokoju,

radości,
w

zajem
nego

szacunku, uznania i satysfakcji z w
szyst-

kiego, co robim
y dla naszego w

spólnego

dobra —
 dla NASZEG

O
 DO

M
U.

Z pow
ażaniem

Andrzej Kłos

Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM
.

SZANOW
NI PAŃSTW

O!

Powoli przyzwyczajam
y się do tego, że

pod koniec  roku RPW
iK w

Katowicach za-

powiada podwyżkę opłat za wodę. Tak też

się stało w
1998 roku, kiedy to już w

listopadzie

do SSM
 wpłynęło pism

o o
planowanej pod-

wyżce. „W
odociągi” poinform

owały odbiorców,

że od grudnia zam
ierzają podnieść cenę za

„usługi” z
3,00 zł na 3,80 zł. Propozycja ta

spotkała się z reakcją Spółdzielni M
ieszka-

niowych z
naszego m

iasta, które 16 listo-

pada złożyły protest.
Ostatecznie decyzję

o
podwyżce podjął wojewoda katowicki zarzą-

dzeniem
 nr 584/98 z dnia 14 XII ub.r.

Nowa cena
za wodę pitną dla wszystkich

odbiorców wynosi od 1 stycznia br.2,30 zł/m
3.

Z kolei koszt wprowadzenia ścieków
do

urządzeń kanalizacyjnych wzrósł do kwoty

1,38 zł/m
3.Łącznie dostawa wody plus od-

prowadzenie ścieków drożeje o
22,7%

.
m

ig

11999/64
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W
szystkim

 Spółdzielcom

Pom
yślności  i  Zadow

olenia,

Pow
odzenia w

 Życiu O
sobistym

i Zaw
odow

ym
,

Spełnienia

D
ążeń, Pragnień

i w
szelkiej  satysfakcj i

na m
iarę

N
ow

ego W
ieku,

oraz Trzeciego Tysiąclecia

Życzą:

R
ada N

adzorcza, Zarząd SSM

i R
edakcja „M

S”

Już III 

tysiąclecie

K ilkaset godzin temu bardzo spokoj-

nie 
i

właściwie 
niezauważenie,

wkroczyliśmy jednocześnie w
Nowy

Rok,W
iek iTysiąclecie.Od godziny zero,

zero 1 stycznia br. czy nam
 się podoba,

czy nie – żyjemy w
XXI wieku i trzecim

tysiącleciu w
dziejach nowożytnych.

Gdy tak po cichu, bez wielkiej fety, wcho-

dziliśmy w
3 razy N, to nikt nie miał wątpli-

wości, co do wyjątkowości zdarzenia, jakie

przytrafia się raz na sto i tysiąc lat.

Za nam
i dwa tysiące lat i najbardziej

burzliwy wiek dwudziesty. W
iek ogrom

-

nych przem
ian, dwóch najkrwawszych

wojen, rodzenia się i zm
ierzchu potęg

światowych, totalitarnych. W
iek perm

a-

nentnych zm
ian na m

apie politycznej

świata, 
niebywałego 

rozwoju 
nauki

i techniki, pojawiania się nowych techno-

logii, lotów w
przestrzeń kosm

iczną i...

długo by jeszcze wyliczać.

Przed ludzkością kolejne tysiąclecie.

Jakie będzie? – to fascynująca zagadka

przyszłości. Jak potoczą się losy po-

tom
nych i całej Ziem

i? – odpowiedzi

przyniesie czas, zaś tworzyć je będą

przyszłe pokolenia. Cywilizacja nabrała

szalonego przyspieszenia. Niedawno mó-

wiliśmy o
erze pary, teraz mamy informa-

tyczną. Nasz stary świat - najpierw dzięki

radiu i telewizji, a
obecnie komputerom 

- „kurczy się”.Globalna wioska już jest faktem.

Coraz dostępniejszy jest Internet, a
wraz

z nim rośnie szybkość porozumiewania się.

Systematycznie pojawiają się nowe zjawi-

ska niosące nie tylko nowe możliwości, lecz

i wyzwania oraz zagrożenia. Czy człowiek

sprosta nowym technologiom, czy też za-

gubi po drodze - pośród otaczających go

coraz to doskonalszych urządzeń - swój

humanizm? Na te pytania teraz również nie

odpowie nikt. Dopiero następcy borykając

się ze swoją codziennością dowiodą, jak

staruszka Ziemia będzie się dalej „kręcić”

i co sami zostawią innym.

N am
 życzyć wypada, by był to świat

bez wojen,
głodu i

niedostatku.

Świat ludzi rozum
nych i z

całą potęgą

intelektu, dla wspólnego dobra, korzy-

stających z
wszelkich zdobyczy. Świat

ludzi sobie życzliwych i wyrozum
iałych,

wolnych od m
ałostkowości, nienawiści,

zbrodni i kataklizm
ów.

Piotr Sowisło

Rozsądek zwyciężył

Kiedy w połowie października do wszystkich mieszkań dotarło wydanie spe-

cjalne „MS”z przygotowanym przez Komisję Statutową SSM projektem Statu-

tu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej to pisaliśmy, że mimo skierowa-

nia go do powszechnej konsultacji może on być jeszcze przedmiotem innych

zmian, gdyż nasz parlament przymierza się do kolejnej nowelizacji ustawy …

CCzzyyttaajj  ww  nnuummeerrzzee::

--  ZZPPCCzz  pprrzzeełłoożżoonnee……
  ––  ssttrr..   33

--  DDeebbaattaa  oo  SSttaattuucciiee  ––  ssttrr..   55

--  RReellaaccjjee  zz  ZZeebbrraańń  GGrruupp……
  ––  ssttrr..  66  ddoo  1100

--  OO  kkoommppuutteerraacchh  ii  nniiee  ttyyllkkoo  ––  PPrraawwaa  MMuurrpphhyyeeggoo  ––  ssttrr..  1133

--  NNoowwee  zzaassaaddyy  pprrzzyyzznnaawwaanniiaa  ddooddaattkkóóww……
  ––  ssttrr..   1144

--  DDuużżoo  rraaddoośśccii……
  ––  ssttrr..   3322

--  SSrreebbrroo  ww  MMoonnttrreeaalluu  ––  ssttrr..   3344

--  EEkkssttrraa  kkrrzzyyżżóówwkkaa  ––  ssttrr..   3388

--  PPrraawwiiee  wwsszzyyssttkkoo  oo  „„MMSS””  ––  cczzyyllii::

OOddzznnaacczzoonnaa……
,,  KKoonnkkuurrss  zz  nnaaggrrooddaammii,,  

GGaazzeettaa  llookkaallnneejj……
,,  WWyywwiiaadd  zz  sszzeeffeemm……

,,  

PPoowwiieeddzziieellii   oo……
,,  CCiieekkaawwoossttkkii,,

--  nnaa  ssttrr..  22,,  1111,,  1122,,  1133,,  2299,,  3300,,  3311

--    ii   wwiieellee,,  wwiieellee……
rróóżżnnoośśccii..

ciąg dalszy na str. 40
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45 lat SSM

Medalem
 „Za Zasługi dla Spół-

dzielczości” w
45-lecie powstania

uhonorowana została Nasza Spół-

dzielnia.
Przekazując go,

Jerzy

Jankowski, prezes Krajowej Rady

Spółdzielczej
powiedział:

jest to

skrom
ny 

wyraz 
uznania 

dla

wszystkich Spółdzielców skupio-

nych w
Spółdzielni będącej wzo-

rem
 gospodarności,

zaradności

i dobrego funkcjonowania.

Szerzej o
jubileuszu: czytaj

i patrz na str.: 2, 14, 15, 16 i 28.

Na stronach:

Obradował RN SSM —
 str. 3 

Opłaty czynszowe —
 str. 4

Remonty i inwestycje —
 str. 13 i 16

1 0  L AT  „ M S ”

10181/2008

Bańgów: W
prowadzono nas w błąd - 5

…
nowy pom

ysł na Bytków - 8

Na stronach:

V Święto Bytkowa

Trzy dni dobrej zabaw
y

J uż po raz piąty m
ieszkańcy Bytkowa obchodzili swoje święto. Przez trzy dni od 5 do 7 września br. w każde 

popołudnie i wieczór Rynek Bytkowski wypełniony był po brzegi chętnym
i do wspólnej zabawy. W

 tym
 roku 

organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa oraz „NASZ DOM” zrezygnowali, ze względu na wysokie kosz-

ta, z organizacji m
asowych turniejów oraz zawodów sportowych i skupili się na im

prezach na sam
ym

 Rynku.

Bawili się wspaniale  

i duzi, i m
ali. 

Laur Bytkowa otrzym
ali  

- od lewej: Jacek Guzy i Ryszard Sklorz.

czytaj dalej  str. 14

2  m
iliony  225  tysięcy,  łącznie  z bieżącym

 wydaniem
, 

egzem
plarzy „Mojej Spółdzielni” dotarło przez 15 lat 

do wszystkich m
ieszkańców Siem

ianowickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej. Regularnie, m
iesiąc w m

iesiąc 

do m
ieszkań dostarczana jest gazeta o skróco-

nym
 tytule: „MS”. I tak od 15 lat.

W
 artykule wstępnym

 num
eru 1, który do-

tarł  do  m
ieszkań  w październiku  1993 r. 

pisaliśm
y: Nazwaliśmy ją „Moja Spół-

dzielnia”. Pragniemy bowiem, aby każ-

dy mieszkaniec osiedli Siemianowic-

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej mógł 

uznać ją za swoją i znaleźć w niej 

wszelkie informacje dotyczące ży-

cia Spółdzielni, spraw ważnych 

dla jej Członków, a także trochę 

rozrywki i relaksu. Mamy ponad 

12 tysięcy mieszkań, a więc pra-

wie połowę wszystkich siemianowic-

kich lokali mieszkalnych. Powinni-

śmy się więc częściej spotykać i po-

rozumiewać. My proponujem
y takie 

spotkania poprzez naszą gaze-

tę. Będziemy w niej zamieszczać 

listy od Czytelników dotyczące za-

równo problemów Spółdzielni, jak 

Z okazji 15-lecia istnienia gazety „Moja 

Spółdzielnia” chcem
y złożyć na ręce Pa-

na Redaktora serdeczne gratulacje dla całej 

Redakcji oraz życzyć jeszcze wielu takich ju-

bileuszy, gdyż trudno sobie wyobrazić prawi-

dłowe funkcjonowanie naszej Spółdzielni bez 

Państwa obecności.

Podejm
ując niełatwe tem

aty związane ze 

spółdzielczością m
ieszkaniową oraz codzien-

nym
i problem

am
i m

ieszkańców SSM, wyka-

zujecie Państwo, że uprawiacie dziennikarstwo 

na wysokim
, profesjonalnym

 poziom
ie.

Z wyrazam
i szacunku

Rada Nadzorcza, Zarząd Siem
ianowickiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej

ciąg dalszy na str. 7 



urodziłam się w Siemianowicach Śląskich, tutaj mieszkam, pracuję 
i działam społecznie jako prezes stowarzyszenia Wspólnie dla Sie-
mianowic.
W poprzednich wyborach obdarzyliście mnie Państwo wyjątko-
wym zaufaniem, dzięki Waszym głosom zdobyłam największą ilość 
głosów spośród wszystkich kandydatów do Rady Miasta.
Mam nadzieje, że nie zawiodłam Państwa zaufania pełniąc funkcję 
zastępcy prezydenta miasta odpowiedzialnego za: edukację, zdro-
wie, politykę społeczną, kulturę i sport. W ciągu czterech lat udało 
się zrealizować wiele inwestycji, projektów, przedsięwzięć, reform i 
inicjatyw. Wiele finansowanych z pozyskanych środków Unijnych. 
Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, gdzie uzyskałam ty-
tuł doktora. Ukończyłam studia z zakresu zarządzania na Uczelni 
L.Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe MBA.
Pracuję w weekendy jako adiunkt na Wyższych Uczelniach, pro-
wadzę seminaria licencjackie, magisterskie i specjalizacyjne. Jestem 
autorką wielu publikacji naukowych i koordynatorem projektów 
krajowych i międzynarodowych.
Otrzymałam wiele nagród i wyróżnień: Lider z powołania, Innowa-
tor, Kobieta Charyzmatyczna, Śląski Diament Samorządowy i Laur 
Bytkowa.
Jestem szczęśliwą żoną i mamą 17 letniego Radka, z którego jestem 
bardzo dumna, ponieważ mimo młodego wieku jest koszykarzem 
ekstraklasowym .

  Moje hobby to jazda na rowerze, podróże , słuchanie muzyki, czy-
tanie książek i pomaganie.

   Bardzo proszę o zagłosowanie na listę KWW Wspólnie dla 
Siemianowic A.Zasady-Chorab nr 1 Anna Zasada-Chorab.

dr ANNA
ZASADA-CHORAB

KWW

Anny Zasady-Chorab

nr 1 Bytków

KWW

nny Zasady-Chorab

SKUTECZNY I KOMPETENTNY

...  bo kocham to Miasto

Mam wyższe wykształcenie techniczne (Politechnika Śląska), ukończyłem studia podyplo-
mowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, kierunek Administracja Państwowa i Za-
rządzanie. W Radzie Miasta w latach 2002-2018 pełniłem funkcje: Przewodniczącego Komi-
sji Finansowo-Budżetowej, Przewodniczącego Komisji Statutowej, Przewodniczącego Rady 
Społecznej Szpitala. W Urzędzie Miasta pełniłem funkcję zastępcy Prezydenta Miasta ds. 
Społecznych, funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Monitorowania Systemu Gospo-
darki Odpadami, członka zarządu Akcji Katolickiej

JERZY
KURZAWA

Mam wyższe wykształcenie techniczne (Politechnika Śląska), ukończyłem studia podyplo-
mowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, kierunek Administracja Państwowa i Za-
rządzanie. W Radzie Miasta w latach 2002-2018 pełniłem funkcje: Przewodniczącego Komi-
sji Finansowo-Budżetowej, Przewodniczącego Komisji Statutowej, Przewodniczącego Rady 
Społecznej Szpitala. W Urzędzie Miasta pełniłem funkcję zastępcy Prezydenta Miasta ds. 
Społecznych, funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Monitorowania Systemu Gospo-

 połączenie ścieżek rowerowych aby płynnie przejechać 
przez Bytków rowerem do Parku Śląskiego i pozostałych 
dzielnic Siemianowic

 Utworzenie klubu Senior Plus
 Wyremontowanie ogrodzenia, w Szkole Podstawowej nr1 

oraz poszerzenie ulicy dojazdowej do szkoły.
 Wybudowanie kładki lub przejścia bezkolizyjnego łączące-

go Bytków z Osiedlem Węzłowiec ( na wysokości PKO)
 budowa obwodnicy
 Budowa miejsc parkingowych
 Budowa tężni solankowej
 Udrożnienie ruchu przez Bytków
 Dostosowywanie mieszkań do potrzeb seniorów z profe-

sjonalnymi usługami opiekuńczymi.
 Smart City - więcej stref z dostępem do bezpłatnego WiFi 

oraz stoliki z możliwością doładowania urządzeń mobil-
nych i telefonów

nr 2Bytków

CZEGO PRAGNĘ DLA NASZEGO MIASTA
 Moim priorytetem będzie:
 Utworzenie Centrum Rehabilitacji dla seniorów 
 przy Szpitalu Miejskim
 Przejęcie przez miasto Siemianowice Śląskie MPGKiM
 Przekazanie miastu dróg osiedlowych
 Rewitalizacja Lasku Bytkowskiego
 Modernizacja Szpitala Miejskiego

 Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych
 Zapewnienie dzieciom w szkołach dobrego poziomu nauki
 Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu i żłobku
 Kontynuacja modernizacji ciągów komunikacyjnych
 Bonifikaty do wykupu mieszkań komunalnych
 Ulgi finansowe przy przekształcaniu użytkowania wieczy-

stego we własność

MOJE CELE TO:
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KWW

Anny Zasady-Chorab

Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DAJĘ GWARANCJĘ, ŻE BĘDĘ KONSEKWENTNIE REALIZOWAŁ TEN PROGRAM

sfinansowano przez KWW Wspólnie Dla Siemianowic Anny Zasady Chorab
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

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

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

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

Dyżury strażników miejskich
Dyżury 

 strażników rejonowych 
w Administracjach SSM:

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

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

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

poniedziałek miesiąca 1000 - 1100

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

siąca 1200 - 1300

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

tek miesiąca 900 - 1000

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

czwartek miesiąca 1100 - 1200

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

miesiąca 1000 - 1100

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

piątek miesiąca 1000 - 1100

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
ADAM CEBULA, WIESŁAW JAŹWIEC*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
5. listopada 2018 r. od 1630 do 1730

NA SWÓJ DYŻUR
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00
Z kolei 3. grudnia 2018 r. dyżurować będą  

Stefania Dziura-Lattka, Piotr Majnusz  
*skład osobowy może ulec zmianie 

Centrala SSM 32-6091-400
Sekretariat SSM 32-6091-401

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

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

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

Główna Księgowa  32-6091-403
Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406
Agencja EXPERT
poniedziałki:  godz.   9.00-17.00
wt., śr.,czw.: godz.   9.00-15.00
piątki:  godz.   9.00-13.00

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Innych Mediów SSM     
 tel. 32-228-00-85, fax 32-228-00-17
rozliczenia c.o. biuro_rozliczeń@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl

Pogotowie  TECHNICZNE 
i DŹWIGOWE SSM 32-228-57-78, 602672890

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

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

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

Fundacja ITAKA - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego (całodobowy numer) 800 702 222
Niebieska linia (czynna 12.00 - 18.00)  (22) 668-70-00

UPC 801 949 480

ADM – telefony i adresy e-mailowe  

„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl
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Rada powołała na stanowisko Pre-
zesa Jolantę  Sobek dotychczasową 
wiceprezes ds. Członkowsko-Miesz-
kaniowych i Ekonomicznych oraz uzu-
pełniła skład Zarządu o Krystynę Śli-
wiok – główną księgową i po-
gratulowała im wyboru. Syl-
wetki obu Pań przedstawimy 
w kolejnych wydaniach „MS”.

Zbigniew Lekston swą do-
tychczasową funkcję pełnić 
będzie do 16 października, 
tj. do dnia kiedy 50 lat temu 
podjął pracę w Spółdzielni.

Poza zmianami osobowymi 
RN SSM w trakcie obrad roz-
patrywała:
- wyniki działalności gospo-

darczo-finansowej SSM za 
7 m-cy 2018 r.

- wykonanie finansowe planu 
remontów oraz planu cen-
tralnego za 6 m-cy br.

- informację o zaległościach 
w opłatach „czynszowych” za 8 m-cy br.

- realizację harmonogramu przygoto-
wania budynków SSM do okresu zi-
mowego 2018 - 2019.
Rada zatwierdziła harmonogram 

usuwania glonów z elewacji budynków 
SSM na lata 2019 - 2022 i dokonała 
oceny akcji „Lato w mieście 2018” or-
ganizowanej przez DK „Chemik” oraz 
przyjęła sprawozdanie z jej przebie-
gu. Członkowie Rady dwukrotnie wi-
zytowali półkolonistów i przedłożyli in-
formację ze spotkań z uczestnikami – 
pełną treść czytaj str. 42

W odniesieniu do każdego punktu 
Rada wysłuchiwała opinii Przewodni-
czących poszczególnych Komisji Sta-
łych i na tej podstawie podejmowała 
uchwały. Relacjonując wypracowane 
podczas komisji stanowiska nie wno-
szono żadnych istotnych merytorycz-
nych zastrzeżeń do przedłożonych do-
kumentów i przyjmowano je bez uwag.

Omawiając wyniki działalności go-
spodarczo-finansowej Spółdzielni za 

sześć miesięcy br., analizy stanu zale-
głości czynszowych za 8 m-cy, wyko-
nania finansowego i rzeczowego planu 
remontów w tym realizacji zadań finan-
sowanych z funduszu centralnego za 

6 miesięcy pozytywnie oceniono dzia-
łania Zarządu.

Rada z zadowoleniem przyjęła in-
formację o przygotowaniu do sezo-
nu grzewczego. Zbigniew Lekston – 
prezes Zarządu SSM uzupełniając ją 
i podkreślił, że 24. 09. rozpoczęto se-
zon grzewczy a o prawidłowym wyko-
naniu zadań świadczyło to, że rozruch 
odbył się bardzo szybko i poza serią 
awarii na sieciach Tauron w os. „Wę-
złowiec” nie było żadnych poważniej-
szych zakłóceń.

Zaległości  „czynszowe”  Analiza 
przedstawionych zaległości bieżących 
pochodzenia „czynszowego” wskazu-
je, że ich poziom w przypadku loka-
li mieszkalnych wg stanu na 31. 08. 
2018 r. zmniejszył się w stosunku do 
stanu na 31. 12. 2017 r. o 96 642,96 
zł. Udział tych zaległości do naliczeń 
czynszowych uległ również niewielkie-
mu zmniejszeniu z 2,75 % do 2,63 %. 
W omawianym okresie zmniejszyły się 
również zaległości „czynszowe” na lo-

kalach użytkowych o 0,02 % w stosun-
ku do naliczeń. Tym samym ogólny 
wskaźnik zadłużenia bieżącego, uległ 
niewielkiemu obniżeniu o 0,11 % i wy-
nosi 2,82 % – patrz tabela.

Przedstawiona sytuacja, ze względu 
na stosunkowo niewielki wskaźnik za-
ległości do naliczeń rocznych (tj. zale-
głości bieżące 2,82%, łącznie z sądo-
wymi 6,09%), świadczy o dużym zdy-
scyplinowaniu członków Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
pozostałych użytkowników lokali, wy-
kazujących się poprzez regularne i ter-
minowe płatności dużą dojrzałością 
i solidnością. Ułatwieniem systema-
tycznego opłacania „czynszów” w pra-
widłowej wysokości jest udostępnie-
nie przez Spółdzielnię platformy elek-

tronicznej dla zapoznawania 
się z bieżącym stanem opłat 
czynszowych przez użytkow-
ników lokali. Zaległości czyn-
szowe dzięki prawidłowym 
i sprawnym działaniom win-
dykacyjnym nie stanowią re-
alnego, dającego się prze-
widzieć w niedalekiej przy-
szłości zagrożenia dla dzia-
łalności SSM – stwierdzono 
w przedłożonym dokumencie.

Fundusz  centralny  W cią-
gu sześciu miesięcy 2018 r. 
w ramach tego funduszu wy-
konano prace na sumę 1 686 
947,30 zł, co stanowi 52,10% 
planu na rok 2018.

Na prace wykonane w pierw-
szym półroczu 2018 r. składają się:
- roboty renowacyjne elewacji na kwo-

tę 813 683,48 zł, wykonane w osie-
dlach: „Michałkowice”, „Młodych”, 
„Węzłowiec”, prace dociepleniowe 
na kwotę 221 159,82 zł w osiedlu 
„Bańgów”,

- wymiana zaworów termostatycz-
nych przygrzejnikowych na kwotę 
462 520,80 zł w os.: „Michałkowice” 
i „Węzłowiec”,

- modernizacja i amortyzacja dźwigów 
osobowych za 189 583,20 zł w os.: 
„Chemik”, „Centrum”, „Tuwima”, „Mi-
chałkowice” i „Młodych”.
Likwidacja glonów. Glony, jakie za-

częły panoszyć się na elewacjach ab-
solutnie nie dodają im uroku i stąd 
też Zarząd opracował, a Rada przyję-
ła harmonogram ich likwidacji na lata 
2019-2022. Ujęto w nim blisko 90 bu-
dynków. Harmonogram przedstawimy 
w następnym wydaniu „MS” a uzasad-
nienie publikujemy na str. 42.

pes

Zaległości czynszowe - dane na 31. 08. 18 r.

Osiedla 
wyszczególnienie

- lokale mieszkalne -

Zaległości
w zł

% naliczeń

„Chemik” 285 365,53 2,69%

„Centrum” 198 622,35 2,63%

im. Juliana Tuwima 273 185,89 2,29%

„Michałkowice” 230 557,37 2,18%

„Młodych” 311 621,26 2,57%

„Węzłowiec” 502 323,24 3,50%

„Bańgów” 128 094,63 2,06%

Ogółem mieszkania 1 929 770,27 2,63%

Lokale użytkowe 286 387,11 5,35%

Razem 2 216 157,38 2,82%

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rezygnacja Prezesa 
– Jolanta Sobek  

nowym prezesem
O zamiarze  rezygnacji  Zbigniewa  Lekstona  z funkcji  prezesa  Zarządu 

Siemianowickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  mówiło  się  od  dłuższe-
go  czasu.  Pogłoska  ta  zmaterializowała  się  podczas  przeprowadzonego 
27 września br. posiedzenia Rady Nadzorczej SSM. Rada w związku z de-
klaracją o przejściu na emeryturę przyjęła jego wniosek i rezygnację a na-
stępnie ad hoc złożyła podziękowania za wieloletnią pracę. 
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ciąg dalszy na str. 6

Srebrny jubileusz  Srebrny jubileusz  Srebrny jubileusz

Ćwierć wieku „MS” - kroniki Spółdzielni
Nie bez kozery naszym małym-wielkim Jubileuszem zajmujemy się w październiku, bo właśnie w tym miesią-

cu, dokładnie 25 lat temu mieszkańcy otrzymali do rąk pierwszy numer nowego spółdzielczego periodyku…

Regularnie, miesiąc w miesiąc, 
od października 1993 roku gościmy 
w Państwa domach. Od pierwszego 
numeru minęły lata. Nim się obrócili-
śmy a na liczniku zredagowanych ma-
my już 300 wydań „Mojej Spółdzielni”! 
Plus ten najświeższy.

Choć historię „MS” kilkukrotnie zary-
sowywaliśmy na łamach, warto ją przy-
pomnieć. Jak więc zmieniała się, ewo-
luowała przez lata? Nie od razu prze-
cież była taka kolorowa, nie od razu...

Gazeta wszystkich...
- Idea gazety była prosta. Chcieli-

śmy lepiej docierać z informacją do 
mieszkańców i odwrotnie – uprościć 
spółdzielcom kontakt z władzami Spół-
dzielni. Stąd też pomysł redagowania 
miesięcznika – wspominał w jednej 
z rozmów Zbigniew Lekston – w cza-
sie gdy kiełkowała „MS” zastępca dy-
rektora SSM ds. GZM, od początku 
zresztą gorący orędownik takiej otwar-
tej formy komunikacji.

 Pomysł został rzucony. Jego reali-
zacją - tytułem, układem stron, rubry-
kami czy wszystkimi innymi elemen-
tami składającymi się na całość ga-
zety zajęły się osoby na tamten czas 
współpracujące z popularnym w tym 
czasie w województwie śląskim „Goń-
cem Górnośląskim” – Mirosław Giza, 
Urszula  Madeja, Elżbieta  Kazibut-
-Twórz, Piotr Sowisło.

Na przełomie sierpnia i września 
1993 roku podjęto konkretne usta-
lenia co do charakteru gazety. Tytuł 
ma być nie tylko dostarczycielem in-
formacji, ale i pismem „rozmawiają-
cym” z mieszkańcami. Gazetą, w któ-
rej znaleźć będzie można i coś dla du-
cha – rozrywka i ciała – kulinaria. – 
Koncepcja się wykrystalizowała i zo-
stała przyjęta. Pomysły szybko udało 
się przelać na konkretne rubryki, wy-
gląd gazety. Nie narzucono nam też ty-
tułu. W gronie dziennikarzy „GG” pod-
jęliśmy decyzję, że zgodnie z przyjętą 
szeroką formułą gazety, tytuł nie może 
brzmieć „Wiadomości Spółdzielcze”, 
„Informacje Spółdzielcze” itp. Kombi-
nowaliśmy nad skrótem SSM, by pi-
smo było z nim kojarzone. Zostało 
„MS”, a szerzej: „Moja Spółdzielnia”. 
„Moja”, bo dociera bezpośrednio do 
każdego mieszkańca zasobów – opo-
wiadał onegdaj Mirosław Giza.

8 stron na Dzień Dobry
W październiku 1993 roku miesz-

kańcy otrzymali do rąk pierwszy nu-
mer. Było to skromne, ośmiostroni-
cowe wydanie – czarno-zielono-bia-
łe na okładce i czarno-białe w środku. 
Oprócz okolicznościowego redakcyj-
nego powitania – jesteśmy wierni za-
wartemu w nim przesłaniu do dzisiaj 

– zamieściliśmy rozmowy ze Stani-
sławem  Kowarczykiem – prezesem 
Zarządu SSM i Andrzejem  Kłosem 
– przewodniczącym Rady Nadzorczej. 
Pisaliśmy o podatku VAT w garażach, 
o cofnięciu dotacji budżetowych do 
kosztów utrzymania sieci c.o. i c.w.u., 
objawiliśmy po raz pierwszy założe-
nia „Wielkiego Konkursu”. Odwiedzi-
liśmy również Dom Kultury „Chemik” 
i zamieściliśmy kilka ogłoszeń. Pierw-
sze uchwycone przez nas w obiekty-
wie obrazki to budynek przy Michał-
kowickiej  17-23A  oraz jeden z osie-
dlowych placów zabaw.

- Odbiór społeczny był bardzo po-
zytywny, zarówno mieszkańców jak 
i pracowników SSM, którzy zazwyczaj 
też są spółdzielcami. Dostali oni od te-

go momentu do ręki czytelną informa-
cję o wszystkich bieżących sprawach 
Spółdzielni, sprawozdania, plany, ter-
miny, liczby – wspomina Stanisław 
Kowarczyk.

Rubryki
Są rubryki, które w „Mojej Spółdziel-

ni” są od zawsze: „O czym mówią 
gwiazdy” – autorstwa Aleksandry  

Birek, także „Moja kuchnia”, „Uśmiech-
nij się” – to serwuje Czytelnikom Piotr 
Sowisło, który jednocześnie redaguje 
każde wydanie „MS” od a do z,  krzy-
żówka układana niezmiennie przez 
Józefa  Urbańczyka. Rozwiązaniem 
pierwszej krzyżówki było hasło: „Mo-
ja Spółdzielnia” Twoją gazetą”, zaś 
„z kuchni” mogliśmy dowiedzieć się 
jak przyrządzić żur postny, wiejski 
i żeniaty oraz... wodzionkę. Od kilku 
dobrych lat łamy „MS” zapełnia redak-
tor Rafał Grzywocz, który m.in. odby-
wał w redakcji praktykę studencką.

Od początku na naszych łamach wy-
powiadali się nie tylko członkowie Za-
rządu Spółdzielni, ale też Rady Nad-
zorczej, Rad Osiedli, wreszcie sami 

SZANOWNI CZYTELNICY
Oddajemy Wam dzisiaj pierwszy numer gazety, która będzie już teraz do-

cierać do Waszych domów regularnie w każdy pierwszy piątek miesiąca. Na-
zwaliśmy ją „Moja Spółdzielnia”. Pragniemy bowiem, aby każdy mieszka-
niec osiedli Siemianowickie] Spółdzielni Mieszkaniowej mógł uznać ją za swo-
ją i znaleźć w niej wszelkie informacja dotyczące życia Spółdzielni, spraw 
ważnych dla jej członków, a także trochę rozrywki i relaksu. W kolejnych nu-
merach „MS” znajdziecie

OD DZISIAJ TYLKO Z „MS”
też Państwo sporo konkursów, oczywiście z nagrodami.
Mamy 12 tysięcy mieszkać, a więc prawie połowę wszystkich siemianowic-

kich lokali mieszkalnych. Powinniśmy się więc częściej spotykać i porozumie-
wać. My proponujemy takie spotkania poprzez naszą gazetę. Będziemy 
w niej zamieszczać listy od Czytelników dotyczące zarówno problemów Spół-
dzielni, jak i uwag i propozycji dla naszej gazety. Chcemy „Moją Spółdziel-
nię” tworzyć wspólnie z Czytelnikami. Obiecujemy, że ani jeden list nie po-
zostanie bez odpowiedzi. Listy do redakcji oraz pytania do Zarządu Spółdziel-
ni prosimy przysyłać na adres: SSM; Siemianowice; ul. Westerplatte 20 z do-
piskiem na kopercie: Redakcja „MS”.

W naszym miesięczniku znajdzie się także miejsce na reklamy firm i ogło-
szenia mieszkańców. (...)

I to chyba tyle na początek. Życzymy przyjemnej lektury mając nadzieję, 
że „Moja Spółdzielnia” stanie się  już wkrótce faktycznie naszą, wspól-
na, gazetą.

REDAKCJA

Obszerny fragment materiału redakcyjnego z „MS” 1/93.  
Upłynęły lata, treść aktualna cały czas.
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ciąg dalszy ze str. 5

Rozwiązania zagadek logicznych: 
Wiek kierowcy autobusu

Tyle lat, co masz Ty, bo Ty jesteś kierowcą!!
Zakład

Banał, bo w godzinę dwadzieścia każdy 
chyba pięć piw wypije!

Osiem zapałek
Z zapałek należy zbudować dwa kwadra-

ty a następnie położyć je na sobie na kształt 
Gwiazdy Dawida.

Przeprawa przez rzekę
Są po dwóch stronach rzeki!!!

Powiązanie logiczne
C) konik z 3. Wyrazy te łączy przymiotnik: 

morski (morska, morskie).
Krowa na granicy

Do żadnego. Nie ma takiej granicy!

mieszkańcy. By ułatwić kontakt z Czy-
telnikami uruchomiliśmy „Dyżur redak-
tora”. W każdy poniedziałek w godzi-
nach od 15.30 do 16.30 w siedzibie 
SSM można składać swoje uwagi i su-
gestie, również telefonicznie.

Ową łączność jeszcze uprościliśmy, 
uruchamiając w 1997 roku na stałe 
skrzynkę e-mailową. – Byliśmy właści-
wie prekursorami takiego rozwiązania, 
gdyż nawet „bardzo wielkie” w Polsce 
tytuły wówczas nie posiadały e-ma-
ila do kontaktu z Czytelnikami – rela-
cjonuje Piotr Sowisło - jeden z inicja-
torów.

Dzisiaj trudno byłoby sobie wyobra-
zić „Moją Spółdzielnię” bez stron gaze-
ty, w której publikowana jest, nazwijmy 
to wymiana zdań na linii: Mieszkań-
cy – Spółdzielnia. Wielu z nich w roz-
mowach z nami przyznaje, że – „MS” 
zaczynają czytać od listów do redak-
cji. Uważają, że ta otwarta dyskusja 
i w sumie odważna forma komunikacji 
jest potrzebna, bo jak coś się nie po-
doba albo podoba to piszą.

Poza tym, na łamach wyjaśniamy od 
samego początku wiele problemów 
natury technicznej i innych. O wodzie, 
o funkcjonowaniu centralnego ogrze-
wania, śmieciach, wentylacji czy za-
chowaniu zasad przeciwpożarowych. 
Publikujemy teksty o zmieniającym się 
prawie, piętnujemy wandali i populary-

zujemy pożądane zachowania, przy-
nosimy wieści oczekiwane – termi-
narze wymiany wodomierze, docie-
pleń, przetargów, jak i takie których nie 
chcielibyśmy przekazywać – podwyżki.

Ważnym elementem „MS” są infor-
macje o przebiegu ustalonych w har-

monogramach prac remontowych 
w osiedlach czy też harmonogramy 
odczytów podzielników kosztów ogrze-
wania czy też ich wymiany, jak i wy-
miany wodomierzy. Z czasem, gdy ga-
zeta zwiększała swoją objętość, za-
częliśmy zamieszczać coraz większą 
ilość zdjęć remontowanych budyn-
ków wewnątrz i zewnątrz, infrastruktu-
ry drogowej, występujących awarii i in-
nych. Unaoczniamy więc Czytelnikom, 
co się w osiedlach na bieżąco dzieje.

Przez szereg lat informowaliśmy 
o niemal wszystkich najważniejszych 
wydarzeniach wokół Spółdzielni. Rela-
cjonowaliśmy i relacjonujemy przebieg 
procesu termomodernizacji budynków, 
powstawanie kolejnych bloków, ga-
raży, narodziny Rynku Bytkowskie-
go, nowoczesnych boisk wielofunkcyj-
nych, placów zabaw, także zakładania 
podzielników itd. Byliśmy obserwato-
rami Zebrań Grup Członkowskich i Ze-
brań Przedstawicieli Członków i jeste-
śmy tak samo obecni teraz na wszyst-
kich Walnych Zgromadzeniach i Ze-
braniach Osiedlowych. Uczestniczyli-
śmy niemal w każdej imprezie kultural-

nej zorganizowanej lub współorgani-
zowanej przez Spółdzielnię, pytaliśmy 
o wrażenia masę ludzi – bawiących się 
i rzadziej, ale jednak – artystów.

Przypominamy w „Mojej Spółdzielni” 
kim byli patroni naszych ulic – wybit-
ni Polacy, Ślązacy, siemianowiczanie, 
nie po to, by „czymś” zapełnić łamy, 
li tylko zwiększyć świadomość o tym, 
gdzie się mieszka i funkcjonuje, wspo-
mnieć tych wielkich czy prawdziwych 

bohaterów, pokazać przykłady, bo na 
to zasługują - w zakresie szerszym, 
nie encyklopedycznym. Niekiedy, żeby 
znaleźć jakiekolwiek informacje o nich, 
trzeba przegrzebać pół największej bi-
blioteki w województwie, a czasem to 
mało. Tak było z Janem  Polaczkiem 
i Hermanem  Wróblem. Po naszych 
publikacjach będzie łatwiej, bo wska-
zujemy przy tym gdzie szukać, poka-
zujemy źródła.

Edukujemy też przez pokazywanie 
ludzi ciekawych, zasłużonych. Wska-
zujemy ich pasje, zalety, osiągnięcia, 
przeżycia. Nie przypuszczalibyśmy 
nawet, że w zasobach Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej może 
mieszkać tylu interesujących ludzi – hi-
malaistów, olimpijczyków, odkrywców, 
osób pielęgnujących śmiało historię.

Jedną z poczytniejszych, stałych ru-
bryk „MS” jest „Zielony Konkurs”. Ona 
to zagościła już w 7 numerze. Niektó-
rzy zapewne pamiętają jeszcze okres, 
kiedy wyróżnialiśmy nie tylko balko-

Srebrny jubileusz  Srebrny jubileusz  Srebrny jubileusz

Ćwierć wieku „MS” - kroniki Spółdzielni

Comiesięczna „lektura spółdzielcza”  
trafia bezpośrednio do skrzynek pocztowych

Czy wiesz, że...
- ISSN - każda gazeta ma swój 

unikatowy ośmiocyfrowy numer, po-
zwalający na identyfikację. Podobnie 
jak komputer posiadający swoje IP. 
W „MS” widoczny jest on na okładce, 
w prawym górnym rogu winiety.

- Winieta – to „pasek” tytułowy na 
1. stronie czasopisma, gazety, swo-
iste logo. Na winietę składa się za-
zwyczaj tytuł gazety, numer, data, in-
formacja o nakładzie a niekiedy hasło 
przewodnie. Winieta to także element 
graficzny, ozdoba przypisana do ja-
kiejś stałej rubryki, np. Dyżur redak-

cyjny, horoskop. 
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Czy wiesz, że...
- Nakład to całkowita liczba jedno-

razowo wydrukowanych egzemplarzy 
publikacji poligraficznej.

- Stopka redakcyjna – to wyod-
rębnione graficznie miejsce, gdzie 
zamieszczone są informacje o skła-
dzie redakcji, adresie i telefonach. 
W „MS” najczęściej znajdziesz ją po 
krzyżówce.

- „Przemiana” tekstu w stronę to ła-
manie.

ny i przydomowe ogródki, ale i zadba-
ne klatki schodowe. Od tego jednak po 
pewnym czasie odstąpiono.

Nasze łamy otwarte są również na 
reklamodawców. Każdy numer „MS” to 
kilkadziesiąt reklam i drugie tyle i wię-
cej ogłoszeń drobnych.

Z czasem nabrała koloru
Musiało minąć trochę lat, aby gaze-

ta stała się kolorowa. Pierwszą w peł-
ni kolorową okładką był numer 50 „Mo-
jej Spółdzielni”. Dzisiaj gazeta nadal nie 
jest jednak całkiem kolorowa. Oprócz 
okładki zewnętrznej – pierwszej i ostat-

niej strony oraz wewnętrznej – dru-
ga i przedostatnia, w kolorze zawsze 
jest środek, czyli rozkładówka. Od cza-
su do czasu dokładamy kolejne 4 ko-
lorowe strony. Zazwyczaj pokazujemy 
na nich ukwiecone balkony i przydo-
mowe ogródki, remonty i wydarzenia, 
w tym relacje z festynów czy spotkań ze 
Świętym Mikołajem w Michałkowicach. 
Ostatnio treningi piłkarskie dzieci. Gaze-
ta z właściwie czarno-białego wydania, 
przeobraziła się naszym zdaniem w cał-
kiem ładne, częściowo kolorowe pismo. 
Nawet papier, na którym jest dziś dru-
kowana, jest inny aniżeli na początku. 
I jak wynika z wypowiedzi pana  Jana 
z Węzłowca, kolejnym „skokiem” pozio-
mu gazety mógłby być moment, kiedy 
zaczniemy drukować w pełnym kolorze 
na wszystkich stronach – od pierwszej 
do ostatniej. Kto wie, może za parę lat... 
Zobaczymy co przyszłość przyniesie. 

Miliony znaków
25 lat i 300 numerów. To tysiące za-

pisanych stron, opublikowanych arty-
kułów, zdjęć, wykresów, tabel. Trud-
no jest zliczyć godziny, jakie poświęci-
liśmy na ich przygotowanie. Nie ustrze-
gliśmy się jednak od błędów, za co 
przepraszamy.

Zawsze dążyliśmy do tego, aby ga-
zeta „żyła”. Dlatego cieszy nas co czę-
sto podkreślamy – każdy nadesłany 
list, każdy telefon, każda sugestia, ko-
mentarz – chętnie je publikujemy. Je-
steśmy dzisiaj gdzie jesteśmy, dzięki 
wielu, zawsze życzliwym nam ludziom. 

Są wśród nich byli i obecni człon-
kowie Zarządu SSM, Rady Nadzor-
czej, Rad Osiedlowych czy mieszkań-
cy z wszystkich osiedli. Mamy świado-

mość, że wśród tak wielkiej spółdziel-
czej społeczności nie brakuje oczywi-
ście i osób nam... mniej przychylnych. 
Krytyki też się nie boimy, i o ile mie-
ści się ona w granicach dobrego sma-
ku to ją zamieszczamy, bo to oznacza, 
że nie jesteśmy obojętni. Na publikacje 
na pewno nie mogą liczyć anonimy czy 
teksty z wulgaryzmami. W tych przy-
padkach jesteśmy bezkompromisowi 
i takie teksty wędrują do kosza. Uwa-
żamy, że wszystkich nas obowiązuje 
troska o język polski, o posługiwanie 
się nim maksymalnie prawidłowo z za-
chowaniem kultury wypowiedzi.

Chochliki
Nie jesteśmy oczywiście „alfą i „ome-

gą”. Przytrafiają nam się również błę-
dy. Bardzo, bardzo rzadko rzeczowe, 
ciut częściej literówki, za co przeprasza-
my. Mimo wielokrotnego sczytywania 
tekstów, gdzieś coś się schowa i potem 
idzie w świat bez możliwości poprawy, 
a to parzy... W pamięci mamy niektóre 
wpadki, które dziś raczej z uśmiechem 
wspominamy, choć dostrzeżone zaraz 
po druku, wcale nie były takie wesołe. 
Przykłady? Oj, było gorąco jak na ła-
mach „MS” podaliśmy nowe stawki eks-
ploatacji a chochlik – to taki diabełek, 
postrach wszystkich redakcji – przesta-
wił przecinek i z groszy zrobił złotówki. 
Ale się wtedy działo. Kiedyś też w cza-
sie trwania kampanii wyborczej zmieni-
liśmy nazwisko ówczesnemu przewod-
niczącemu Rady Nadzorczej Andrze-
jowi Kłosowi i zrobiliśmy z niego An-
drzeja Kosa. Innym razem, bodaj przy 
okazji relacji z otwarcia jednego z pla-
ców zabaw w osiedlu „Młodych”, prze-
kręciliśmy imię Andrzejowi Gościniako-
wi. Okazało się według naszej publika-
cji, że plac zabaw otwierał między in-

nymi Stanisław Gościniak, jak wiemy 
były znakomity siatkarz, mistrz świata, 
a później trener. Ostatnio zaś drukarnia 
– wypuściła gazetę bez jednej strony 
tzn. była niezadrukowana. Nie mieściło 
się to w głowie, ale stało się... Było nam 
wstyd, ale co zrobić skoro tytuł „poszedł” 
do mieszkańców. Trzeba było tę żabę 
zjeść. Czy są jednak ludzie nieomylni?

Patrzymy w przyszłość...
Zapewniamy, że tematów do opraco-

wania nigdy nam nie brakuje i pewnie 
nie zabraknie. W zasobach spółdziel-
czych przecież zawsze się coś dzie-
je, i to bez względu na porę roku. Wy-
starczy przewertować dowolny numer 
„MS”. Już teraz wiemy, jakie tematy 

między innymi pojawią się do końca 
roku: opiszemy przygotowania do zi-
my, zrelacjonujemy powakacyjne po-
siedzenia Rad Osiedli, przedstawimy 
problem gołębi, przyjemne, mniej przy-
jemne, nieprzyjemne sprawy... A ile 
jeszcze będzie „niespodzianek”?!

Dołożymy wszelkich starań, aby 
utrzymać dotychczasowy poziom re-
dagowania pisma. Będziemy informo-
wać, wyjaśniać, zapowiadać. Jeste-
śmy otwarci i czekamy na wszelkie 
uwagi, opinie i nieustannie zachęca-
my do współredagowania „Mojej Spół-
dzielni” to jest Waszego miesięcznika 
P.T. Czytelnicy.

Przez dwie i pół dekady istnienia, 
wokół siebie mieliśmy zawsze osoby 
nam życzliwe, przychylne. Nie sposób 
wymienić ich wszystkich z imienia i na-
zwiska... brakłoby gazety – dziękuje-
my wszystkim. Cichym życzeniem na-
szym jest, by grono to powiększało się 
ustawicznie.

Dziękujemy Wam, Drodzy P.T. Czy-
telnicy za to, że co miesiąc możemy 
gościć w Waszych domach, że dzię-
ki temu staliśmy się niejako domow-
nikami i że wy także przyjmujecie nas 
ciepło. To dużo, bardzo dużo i oby jak 
najdłużej.Okładki jubileuszowych nu-
merów str. 11.  Redakcja „MS”

Czy wiesz, że...
- Błąd, pominięcie lub pomylenie li-

tery nazywamy literówką.
- Gdyby każdy mieszkaniec, co ro-

ku oprawił „MS” w książkę, to przez 
25 lat powstałaby biblioteka z grubo 
ponad 300 tysiącami wolumenów – 
w przeciętnej bibliotece znajduje się 
ok. 55.000 książek.

- Nie ma tekstu bez tytułu.

Czy wiesz, że...
- Znak w gazecie, książce to nie tyl-

ko literka czy cyferka, ale i przerwa 
między tymi znakami, czyli spacja.

- Strony w gazecie podzielone są 
na łamy.

- Niekiedy teksty przedzielone są 
śródtytułami, by m.in. artykuł był bar-
dziej czytelny a strona nie była tzw. 
blachą.

- Nie ma artykułu bez podpisu auto-
ra - imieniem i nazwiskiem, inicjałami 
czy literami pozwalającymi na identy-
fikację autora.
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- Zawsze dobrze wiedzieć, co się 
dzieje wokół nas. Mnie na przykład 
bardziej interesują sprawy z osiedla, 
miasta niż te z drugiego końca Polski 
podawane w ogólnopolskich mediach, 
tym się tu żyje. Podoba mi się forma 
gazety i to, że ukazuje się regularnie – 
Krystian Wolny, os. „Węzłowiec”.

- Co się napiszę w gazecie, to ga-
da się na osiedlu. Tak to już 
działa. Z jednymi rzeczami się 
zgadzam, inne mi się zbytnio 
nie podobają, bo uważam, że 
można byłoby inaczej wyko-
rzystać środki finansowe, ale 
ważne w tym wszystkim jest, 
że Spółdzielnia przekazuje ja-
sną informację, co zamierza 
robić i dlaczego, a potem re-
lacjonuje, jak to jest na bie-
żąco realizowane - Maria Pa-
cia, os. „Chemik”.

- Gazetka zachęca do zaj-
rzenia w jej zawartość. Po-
doba mi się, że są w niej róż-
ne działy tematyczne, że są 
reklamy mieszkaniowe i in-
ne usługowe. Najciekawsza 
część to listy do Redakcji. Sa-
ma się czasem zabieram, by 
coś do Was napisać, ale jesz-
cze mi nie wychodzi. A wiem, 
że dostanę konkretną infor-
mację wprost od Zarządu. 
Myślę, że to wiarygodna forma kore-
spondencji na linii mieszkaniec - Spół-
dzielnia – Beata Sidło, os. „Młodych”.

- Nie mam zbytnio czasu na lektu-
rę mediów, ale jeśli miałbym coś po-
wiedzieć, to dobrze, że taka gazeta 
się ukazuje. Mieszkamy w Spółdziel-
ni i mamy własną gazetę, gdzie swo-
je tematy przedstawia Zarząd SSM, 
a mieszkańcy to, co leży im na sumie-
niu – Beata Wójcik, os. „Młodych”.

- Ja dostrzegam kilka pozytywów 
w gazecie. Kontakt na linii lokator – 
Zarząd SSM lub Urząd Miasta, czy-
li publiczna dyskusja o przedstawio-
nej sprawie – raz. Plany Spółdzielni 
oraz realizacja, a więc przejrzystość 
działalności – dwa, artykuły edukacyj-
ne i wywiady z najważniejszymi oso-
bami w mieście z perspektywy potrzeb 
mieszkańców – trzy. Reklamy drobne, 
z których korzystam – cztery. To są za-

lety. Można byłoby się pokusić o wię-
cej zdjęć, bo dzisiejsze społeczeństwo 
coraz częściej przegląda tylko obraz-
ki, czyta tytuły i pierwsze zdania. Moż-
na byłoby przygotować cykl materia-
łów na temat mieszkań i mieszkańców 
– co możemy, czego nie możemy, do 
czego mamy prawo, a co nie dla nas – 
Andrzej Mentzel, os. „Centrum”.

- Gazeta, tak myślę, została założo-
na w Spółdzielni po to, byśmy my ja-
ko mieszkańcy mieli pełną informację, 
co dzieje się wokół nas. Uważam to za 
pomysł trafiony. Zarząd Spółdzielni za 
pośrednictwem gazety przedstawia co 
robi, a mieszkańcy mogą się do tego 
odnosić, jak i do innych spraw, a zara-
zem jest to wszystko publikowane. Za-
letą tej gazetki jest pokazywanie opinii 
mieszkańców, nawet jeśli one nie są 
przychylne działaniom, jakie prowadzą 
administracje. Z tego co czytam, to nie 
ma filtra na głosy mieszkańców, że 
puszczamy tylko peany pochwalne Za-
rządu. Niektórzy walą prosto z mostu, 
czasem nawet chyba do przesady, bo 
nie mieszkamy przecież – jak niektó-
rzy nazywali „Węzłowiec” albo Michał-
kowice – w slumsach. Zarząd odpo-
wiada, czyta to ileś tysięcy ludzi. Moim 
zdaniem taka publiczna nieraz chłosta, 

działa jak „kubeł zimnej wody”, przez 
co administracje pracują coraz spraw-
niej i nie chcą dopuścić do kolejnych 
wpadek. Tu jest chyba sedno, tak my-
ślę – Roman Żygoń, os. „Centrum”.

- Ja nie mam się do czego doczepić 
w naszej gazetce. Ładna, poczytna, 
o remontach, o zieleni, o problemach 
ludzi, promocja działalności kulturalno-
-sportowej Spółdzielni. Jeśli miałabym 
na coś wskazać, co można byłoby po-
prawić, to wzbogacić rubrykę kontaktu 
z mieszkańcami o zdjęcia. Bo czasem 
gadając z sąsiadami co w mieście, za-
stanawiamy się gdzie to, jak to, o co 
chodzi, a tak po zdjęciu szybciej się 

miejsce skojarzy – Grażyna 
Czajka, os. „Michałkowice”.

- Są u nas stali Czytelni-
cy i tacy co szukają ratunku 
w gazecie tylko wtedy, kie-
dy mają nerwy na administra-
cję. Wiem to po swoim budyn-
ku. Ja czytam jak mam chwilę 
i przyznam, że czytam z przy-
jemnością – Piotr  Wąs, os. 
„Michałkowice”.

- Nasza gazeta w żaden 
sposób nam nie przeszkadza 
w pracy, a wręcz odwrotnie 
– sięgamy tutaj po nią mię-
dzy innymi, by poznać opinie 
mieszkańców, zerknąć w har-
monogramy odczytów, albo 
też po to, by dowiedzieć się, 
skonfrontować to, co dzieje 
się w osiedlu u nas, a gdzie 
indziej – Kornelia  Olszew-
ska, administracja osiedla 
„Młodych”.

- Bardzo dobrze, że taki pe-
riodyk ukazuje się w naszej Spółdziel-
ni. Pokazuje on pełną działalność Za-
rządu i poszczególnych administracji, 
informując mieszkańców o sprawach 
ważnych dla ich osiedla, jak i innych. 
Te artykuły obrazują pracę Spółdzielni 
jako całość. My jako członkowie Rady 
Osiedla też możemy przedstawić na 
jej łamach o czym rozmawiamy, czym 
będziemy się zajmować itd. Pozytyw-
nym elementem gazety jest to, że dla 
małych przedsiębiorców też jest przy-
gotowane w niej miejsce i za pośred-
nictwem pisma o dużym nakładzie mo-
gą się oferować. Lokatorzy z tego ko-
rzystają. Ten miesięcznik jest „strza-
łem w 10”, a do tego na tle innych 
publikatorów spółdzielczych, jakie wi-
działem, prezentuje się naprawdę ład-
nie – Adam Górecki, przewodniczący 
Rady Osiedla „Tuwima”.

rg

W oczach Czytelników
Jak odbierana  jest  gazeta  przez  mieszkańców,  społeczników  za-

siadających  w Radach  Osiedla  czy  pracowników  administra-
cji? Jaką pełni ona rolę – ich zdaniem – w środowisku lokalnym, w pracy?  
Co podoba się, a co mogłoby zostać jeszcze dopracowane?

Konkurs 25 lat „MS”
1 Podaj łączny nakład wszystkich wydań „MS” od nr 1 

do bieżącego włącznie, który trafił do Czytelników
2. Do ilu osiedli spółdzielczych dociera gazeta?
3. Czy od początku istnienia gazeta posiadała strony 

kolorowe?
4. Podaj 3 rubryki, jakie są na łamach od początku wy-

dawania?
Wśród 5 osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytania 

rozlosujemy nagrody - niespodzianki. 
Odpowiedzi do 24 października br. wraz z danymi osobowymi 

przesyłamy na naszą skrzynkę elektroniczną - ssm@poczta.fm 
lub na kartkach pocztowych z dopiskiem „Konkurs 25 lat „MS” 
na adres Redakcji: „Moja Spółdzielnia”, ul. Boh. Westeplatte 20, 
41-106 Siemianowice Śląskie. Decyduje data wysłania.
Uwaga:  Wysłanie rozwiązania jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na wykorzystanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 
adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję w celu przeprowadzenia 
konkursu, w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spółdzielnia” 
imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania wskazanego w nadesłanym 
rozwiązaniu do jednorazowego losowania i publikacji jego wyniku 
w kolejnym wydaniu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 
mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. 

Dane zwycięzców będą przetwarzane do 3 miesięcy.

8 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2018



ciąg dalszy na str. 10

„MS” - Wiemy, że trudno jest siebie oceniać, ale gdyby 
jednak miał Pan Prezydent wystawić ocenę mijającej ka-
dencji w szkolnej skali ocen, to jaka ona by była?

Rafał Piech: Myślę, że wystawienie samemu sobie oce-
ny jest nie na miejscu, bo to powinni zrobić mieszkańcy. 
Jeśli jednak musiałbym wystawić ocenę całej VII kaden-
cji samorządowej, w której pracowałem nie tylko ja, ale 
i Przewodniczący Rady Miasta, radni i urzędnicy Urzędu 
Miasta i podległych nam instytucji, byłaby to bez wątpienia 
kadencja na piątkę. Wszystko za sprawą otwartości, stałej 
współpracy, szlachetnego różnienia się w poglądach i bar-
dzo częstego kierowania się dobrem lokalnej społeczności 
mieszkańców, ponad partyjnymi podziałami.

-  Które  zrealizowane  obietnice  wyborcze  są  w Pana 
ocenie najważniejsze?

- Na pewno zrealizowanie obietnic związanych z bezpie-
czeństwem ruchu drogowego, pieszego i rowerowego, co 
w praktyce oznacza wyremontowanie 32 kilometrów dróg 
miejskich połączone z wybudowaniem ponad 18 kilome-
trów nowych ścieżek rowerowych, łączących zarówno po-
szczególne dzielnice miasta, jak i Siemianowice Śląskie 
z miastami ościennymi. Z pewnością będą to także: rewita-
lizacja wszystkich skwerów, parków miejskich i basenów, 
zainteresowanie opinii publicznej i rządu problemami go-
spodarki uciążliwymi odpadami w gminach, uchronienie 
szpitala miejskiego przed likwidacją, pozyskanie dla niego 
kontraktu oraz wyegzekwowanie od NFZ zaległych milio-
nów złotych za wykonane usługi medyczne.

Ostatnią rzeczą, która jest źródłem mojej i urzędników 
satysfakcji jest wprowadzenie szerokich zmian w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego, dzięki 
czemu uzyskaliśmy nowe obszary miasta pod budownic-
two mieszkaniowe oraz tereny sprzyjające rozwoju przed-
siębiorczości w gminie. Wszystko to uważam jednak za 
wstęp do kolejnego etapu naszych wspólnych prac, bo-
wiem dalej, wraz z mieszkańcami, chciałbym rewitalizować 
i rozwijać nasze miasto.

-  Których  planów  i zamierzeń  nie  udało  się  Panu  do-
tychczas wykonać?

- Pomimo, że uruchomiliśmy program remontu pusto-
stanów, dzięki czemu blisko 200 młodych rodzin otrzyma-
ło klucze do wyremontowanych mieszkań, wyremontowali-
śmy ok 200 klatek w kamienicach, które nie widziały ekipy 
remontowej od 30–40 lat, nadal największą trudnością jest 
pozyskanie środków z któregokolwiek programu rządowe-
go na remonty i rewitalizację starej i przestarzałej substan-
cji mieszkaniowej w mieście. Należy też pamiętać, że jako 
gmina postindustrialna mamy dosyć skomplikowany stan 
własności gruntów na poszczególnych obszarach miasta – 

swoisty miks własności państwowej, gminnej, spółek poko-
palnianych, spółdzielni mieszkaniowych i osób prywatnych.

Ponadto miasto do dalszego rozwoju potrzebuje nowych 
mieszkańców, młodych osób, których nie przybywa w ta-
kim tempie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dlatego też stwo-
rzyliśmy wspólnie z obecnymi mieszkańcami Siemianowic 
Śląskich własny program „Strategia 2030”, w którym znaj-
dują się kluczowe priorytety dla działań urzędników. Ich 
wdrożenie pozwoli rozwijać miasto tak, by było przyjazne 
każdej grupie wiekowej i społecznej. W ten sposób chce-
my zatrzymać obecnych młodych mieszkańców miasta 
i przyciągnąć nowych.

-  Jak  ocenia  Pan  współpracę  z Siemianowicką  Spół-
dzielnią  Mieszkaniową?  SSM  to  siedem  osiedli  spół-
dzielczych. Czy mógłby Pan wskazać najważniejsze za-
dania, zrealizowane wspólnie przez Urząd Miasta i spół-
dzielnię?

- Współpracę z wszystkimi spółdzielniami w mieście oce-
niam bardzo wysoko. Udało nam się stworzyć wspólną 
platformę kontaktu i łączenia interesów spółdzielni i urzę-
du. Dbamy przecież wspólnie o społeczność, którą są 
mieszkańcy naszego miasta.

Z Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową współpraca 
układa się wręcz wzorowo, czego zazdrości mi wielu go-
spodarzy innych miast. Przez całą kadencję samorządo-
wą zrealizowaliśmy wiele wspólnych projektów, na których 
skorzystali wszyscy mieszkańcy gminy, nie tylko ci, któ-
rzy mieszkają na siedmiu osiedlach SSM. Mam tu na myśli 
współpracę przy inwestycjach, takich jak: budowa miejsc 
parkingowych na osiedlach, budowa ogrodu społecznego 
na Węzłowcu, budowa placów zabaw, stref rekreacyjnych, 
siłowni pod chmurką, stref do grillowania czy boiska do pił-
ki nożnej.

Nie mniej ważna jest współpraca przy projektach i ak-
cjach społecznych, związanych z życiem i bezpieczeń-
stwem mieszkańców, do których zaliczam coroczne akcje: 
„Stop wypalaniom traw”, „Włącz czujność na czad”, „Zgłoś 
osobę bezdomną”, instalacje hotspotów UM/MMJ z darmo-
wym Internetem w otwartej przestrzeni miejskiej, wsparcie 
imprez dla seniorów oraz akcji charytatywnych dla dzieci 
i osób potrzebujących.

- Prejdźmy teraz do problemów, na które mieszkańcy 
Spółdzielni  raz  po  raz  wskazują.  Odpady  komunalne  – 
częstotliwość wywózki materiałów wielkogabarytowych 
i surowców wtórnych. Co stoi na przeszkodzie, by robić 
to częściej?

- Gospodarka odpadami, w tym wielkogabarytowymi, 
jest w każdym mieście poważnym wyzwaniem. Pomimo, 

Ponad 
podziałami

Rozmawiamy z Prezydentem Miasta  
Rafałem Piechem
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Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

ciąg dalszy ze str. 9

Ponad
podziałami

że kalendarium wywozu materiałów wielkogabarytowych 
jest publikowane przez administracje na klatkach, z roz-
piską na cały rok, wielu mieszkańców nie zwraca uwagi 
na ten plan wywozów. W konsekwencji na przykład wyko-
nuje remont mieszkania we-
dług własnego harmonogra-
mu. Nie jest to oczywiście nic 
złego, jeśli mieszkaniec, który 
chce wyrzucić np. sprzęt AGD, 
meble czy odpady po remoncie zrobi to – poza oficjal-
nie ogłoszonymi terminami – własnym transportem, zawo-
żąc w/w przedmioty do utworzonego przez urząd miasta 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Wyzwolenia 18e. Za przyjęcie niewygodnych i dużych 
gabarytowo odpadów nie są tam pobierane żadne opła-
ty. Poza tym jeśli trwa akcja wywozu takich przedmiotów, 
a w praktyce trwa ona przez cały rok, i dochodzi do jakichś 
nieprawidłowości lub uciążliwości związanych z odpadami, 
to zachęcam do natychmiastowego kontaktu z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej UM lub Strażą Miejską, czyli z ko-
mórkami, które wspólnie odpowiadają za czystość miasta.

Muszę zaznaczyć, że za każdym razem, przed ogłosze-
niem przetargu, analizujemy statystyki dotychczasowej 
wywózki, w korelacji ze zgłoszeniami i uwagami miesz-
kańców. W oparciu o nie nanosimy korekty, zwiększające 
w zamówieniu częstotliwość oraz ilość wywożonych śmie-
ci. Każdorazowo ilość ta rośnie, co świadczy o coraz wyż-
szej kulturze ekologicznej mieszkańców miasta, którzy co-
raz częściej segregują odpady zamiast je wywozić do lasu. 
Z drugiej jednak strony, wzrastająca ilość śmieci to wiado-
mość zapowiadająca kolejny wzrost kosztów obsługi gmi-
ny w zakresie gospodarki odpadami.

- Kolejną ważną dla siemianowiczan sprawą  jest pro-
blem odorów. W Siemianowicach Śląskich istnieją różne 
źródła brzydkich zapachów stanowiących dużą uciążli-
wość także dla mieszkańców osiedli SSM. Jakie podjęto 
dotychczas działania i jak wygląda stan na dziś?

- Kwestia walki z odorem jest dla mnie, od początku pra-
cy samorządowej, jeszcze jako radnego Rady Miasta, prio-
rytetem. Kluczowym w tej walce będzie nowe prawo an-
tyodorowe, o które zabiegałem w tym roku, wraz z miesz-
kańcami naszego miasta i innych miast Metropolii, zbiera-
jąc podpisy pod wspólną petycją. Petycję, zawierającą pro-
pozycje konkretnych zapisów w tzw. ustawie antyodorowej, 
przekazałem osobiście Henrykowi Kowalczykowi – Mini-
strowi Środowiska. Spośród tych propozycji, Pan Minister, 
przyjął tę kluczową i obiecał wpisać ją do zapisów ustawy. 
Chodzi tu o wymóg przetwarzania odpadów w obiektach 
zamkniętych, co w praktyce wymusi montaż odpowiednich 
instalacji, wentylacji i filtrów, a tym samym likwidację odoru 
z polskich miast. Liczę, że uda się ten projekt doprowadzić 
do końca. W samych Siemianowicach Śląskich wniosko-
wałem do Rady Miasta, by dokonać zmian w Miejscowym 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium. 
Po ich wprowadzeniu firmy przetwarzające odpady w mie-
ście nie będą miały możliwości dalszej ekspansji i rozwo-
ju, a nowe w ogóle nie będą mogły prowadzić działalności 
uciążliwej, nawet na terenach przemysłowych.

Kolejnym wyzwaniem w wal-
ce o świeże powietrze są firmy 
zlokalizowane poza granicami 
naszego miasta, w miastach 
sąsiedzkich. Jest to obec-

nie źródło najczęstszych uciążliwości, pojawiających się 
zwłaszcza rano i późnym popołudniem, a także przy wie-
trze wiejącym od strony danej firmy. W tej kwestii wysto-
sowaliśmy apel, wspólnie z Czeladzią i Sosnowcem, czy-
li miastami doświadczającymi tych samych uciążliwości, 
płynących z tego samego źródła. Między innymi dzięki na-
szym apelom, niedawno w jednej z takich uciążliwych firm 
zainstalowano nową instalację neutralizującą zapachy. 
Czas pokaże, czy jest ona skuteczna.

Reasumując, nasza wspólna walka nadal trwa i nie za-
kończy się, dopóki nasze powietrze będzie wolne od odoru.

- Bezpieczeństwo i porządek w mieście. Jakie konkret-
ne decyzje w trakcie mijającej kadencji podjęto? Mówi-
ło  się  o rozbudowie  monitoringu  miejskiego,  dodatko-
wych  patrolach  ponadnormatywnych  czy  reorganizacji 
Straży Miejskiej.

- Te wszystkie postulaty udało nam się zrealizować. Pa-
trole ponadnormatywne Policji funkcjonują, Straż Miejska 
została zreorganizowana i rozwija swoją codzienną działal-
ność na rzecz ochrony środowiska, miasta i mieszkańców. 
Zainstalowaliśmy wiele kamer na terenie miasta, a dodam, 
że to tylko pierwszy etap, bowiem w najbliższych latach 
planujemy zainstalować kolejnych 100 nowych punktów 
kamerowych, zwiększających nasze bezpieczeństwo.

Równolegle do twardych wydatków i inwestycji w bezpie-
czeństwo, realizujemy też tak zwane miękkie programy, 
z których najnowszy – który zainicjowałem z początkiem 
tego roku szkolnego – skierowany jest do dzieci i mło-
dzieży i związany jest z bezpieczeństwem zdrowia i życia 
w nagłych wypadkach. Polega on na tym, że każde dziec-
ko, w każdej klasie i każdej szkole, w każdym kolejnym ro-
ku szkolnym, będzie szkolone z udzielania pierwszej po-
mocy. Dzięki temu taki młody człowiek od najmłodszych 
lat będzie wiedział, jak pomóc w nagłej potrzebie a nawet 
uratować życie. Na koniec pragnę przypomnieć i zachęcić 
wszystkich posiadaczy smartfonów do zainstalowania apli-
kacji „Bezpieczne Siemianowice”, którą stworzyliśmy dzię-
ki wsparciu ze środków unijnych, by każdy mieszkaniec 
mógł natychmiast powiadomić urząd, a tym samym odpo-
wiednie służby, o wszelkich odkrytych zagrożeniach. Apli-
kacja pełni też funkcję komunikatora i informatora, z naj-
nowszymi powiadomieniami i ostrzeżeniami z Miejskiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dziękujemy za rozmowę
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Srebrny Jubileusz „MS” O Jubileuszu  
czytaj str. 5
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A  n a  s t r o n a c h :

Więzienie na własne życzenie

Wywiady, Kraty

10 pytań - Konkurs z nagrodami

UUWWAAGGAA: w ka¿dy poniedzia³ek w godzinach od 1500 do 1630 w siedzibie
Siemianowickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 228-51-90

PE£NI DY¯UR dziennikarz „Mojej Spó³dzielni”

czytaj na stronie 4

SSM W
INTERNECIE

Mija ju¿ prawie miesi¹c, jak na in-
ternetowych stronach znaleŸæ
mo¿na skrót Siemianowickiej Spó³-
dzielni Mieszkaniowej. Internetowe
strony pojawi³y siê z okazji 40 roczni-
cy utworzenia Spó³dzielni, a zamówi-
³a je i przygotowa³a sc. „PiR”, wydaw-
ca „Mojej Spó³dzielni”. Pod adresem:
http://www.it.pl/ssm

znaleŸæ mo¿na ilustrowane teksty oko-
licznoœciowe zamieszczone w „MS”
numer 12/97. Jednoczeœnie z myœl¹
o tych wszystkich, którzy posiadaj¹
komputery z modemami uruchomili-
œmy elektroniczn¹ pocztê:

ssm@friko2.onet.pl
Tym samym wszelkie uwagi i propo-

zycje zg³aszaæ bêdzie mo¿na ca³odo-
bowo, a nie tylko podczas poniedzia³-
kowego dy¿uru redakcyjnego.

Jednoczeœnie zachêcamy wszyst-
kich, by poinformowali swoich krew-
nych, znajomych przebywaj¹cych po-
za granicami kraju o spó³dzielczej
stronie internetowej. S¹dzimy, ¿e ci,
którzy swego czasu byli ze spó³dziel-
ni¹ zwi¹zani, chêtnie siê o niej czegoœ
dowiedz¹.

¯yczymy powodzenia w interne-
towym ¿eglowaniu, szczególnie na
stronie ssm.

Uroczyste spotkanie z okazji ob-
chodów 40-lecia Siemianowickiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej odby³o
siê 18 grudnia 1997 roku, czyli do-
k³adnie po czterdziestu latach od
dnia, w którym 57 osób za³o¿y³o
w Siemianowicach Œl. pierwsz¹,
Górnicz¹ Spó³dzielniê Mieszkanio-
w¹. Uroczystoœæ ta mia³a miejsce
w Domu Kultury „Chemik” i ucze-
stniczy³o w niej ponad dwieœcie
zaprzyjaŸnionych i zas³u¿onych
dla SSM osób. Odœwiêtny charak-
ter spotkania wyczuwa³o siê na
ka¿dym kroku, chocia¿ organiza-
torzy nie zamierzali nadaæ temu
zdarzeniu przesadnej formy. Wy-
st¹pienia wielu zaproszonych go-
œci charakteryzowa³y siê spor¹
doz¹ ¿yczliwoœci, gratulacji, a na-
wet uznania dla niema³ego dorob-
ku Siemianowickiej Spó³dzielni

Mieszkaniowej. By³a to te¿ niepo-
wtarzalna okazja do wyró¿nienia
osób, które spo³ecznie dzia³aj¹ na
rzecz Spó³dzielni niejednokrotnie
od kilkudziesiêciu lat.

Jubileuszowe spotkanie otwo-
rzy³ przewodnicz¹cy Rady Nadzor-
czej SSM Andrzej K³os, a rozpo-
czê³o siê od wprowadzenia sztan-
daru SSM, odznaczonego w dal-
szej czêœci odznak¹ „Za zas³ugi
dla spó³dzielczoœci mieszkaniowej
w Polsce.”

Nastêpnie g³os zabra³ prezes Za-
rz¹du SSM Stanis³aw Kowarczyk.
Swoje wyst¹pienie rozpocz¹³ od
szczególnie ciep³ego powitania
tych osób, które zak³ada³y spó³-
dzielniê mieszkaniow¹ przed laty
i póŸniej przez d³ugi czas s³u¿y³y
jej swoim doœwiadczeniem.

MINĘŁO 40 LAT

ci¹g dalszy na stronie 10 i 11

NOWY ROK, NOWE STAWKI
Nowy rok przynosi, niestety, wszy-

stkim mieszkañcom naszej Spó³-
dzielni decyzje o podwy¿ce stawek
czynszowych. Wzrastaj¹ one œre-
dnio o 29% i tak np. statystyczna
trzyosobowa rodzina, zajmuj¹ca
mieszkanie o powierzchni 50 m2 bez
windy, bêdzie musia³a zap³aciæ od 1
stycznia br. blisko o 19 z³ wiêcej.
Chocia¿ informacja dotar³a do wszy-
stkich mieszkañców kilka dni temu,
konsultacje na temat wysokoœci no-
wych stawek trwa³y w Spó³dzielni od
paru miesiêcy. Rada Nadzorcza na
swym posiedzeniu 15 grudnia ub.r.
na wniosek Zarz¹du SSM podjê³a
uchwa³ê o dokonaniu zmian w op³a-
tach czynszowych pocz¹wszy od 1
stycznia br.

Najserdeczniej, u progu Nowego 1999 Ro-

ku,pozdrawiam Wszystkich Mieszkańców

zasobów Siemianowickiej Spółdzielni

Mieszkaniowej. Jeszcze trochę i będziemy

gorąco witać Rok 2000. Życzę by Wszyst-

kim dopisywało zdrowie, byśmy czuli się

lepiej i mogli mieć więcej optymizmu.
Nasz kraj powoli dźwiga się z zastoju go-

spodarczego, ale bardzo wiele osób tego nie

odczuwa. Sporo rodzin boryka się z ogrom-

nymi kłopotami finansowymi. Jako spółdziel-

cy grupujący w zdecydowanej większości ro-

dziny mało i średniozamożne, musimy pa-

miętać o tych, którzy nie z własnej winy ma-

ją ogromne kłopoty życiowe i finansowe.

Podejmujemy wiele działań,które czasa-

mi są bolesne i trudne, jak na przykład

podwyżka czynszów. Przyświeca nam

jednak nadrzędny cel. Nie chcemy dopu-

ścić,aby nasze zasoby mieszkaniowe ule-

gły zniszczeniu i dekapitalizacji. Musimy

tworzyć warunki do ich utrzymania w do-

brym stanie technicznym. Naszym zada-

niem jest również wypracowanie takich

rozwiązań, które dają spółdzielcom możli-

wość oszczędzania na wydatkach. Wspo-

mnę tylko, że olicznikowanie dostaw wody

ciepłej i zimnej pozwala każdej rodzinie

zmniejszyć wydatki na ten cel o około 50%.

Zastosowanie systemu indywidualnego roz-

liczenia ciepła w blisko 9000 tysiącach

mieszkań daje szansę na kolejne oszczęd-

ności w granicach ok. 30%. Doskonale

wszyscy wiemy, jaką część opłat czynszo-

wych stanowi ciepło. Mamy nadzieję, że in-

dywidualne rozliczenie za ciepło uda się

w tym roku wprowadzić w pozostałych

mieszkaniach SSM.Wadliwe i nieszczelne okna to następny

trudny problem do rozwiązania, ponieważ

straty ciepła z tego tytułu są znaczne.Zamie-

rzamy również wymieniać ciężkie, stalowe

drzwi wejściowe do naszych budynków na

aluminiowe — lekkie i estetyczne.
We współpracy z Radą Miejską będziemy

prowadzić działania, które pozwolą na prze-

jęcie przez gminę osiedlowych ulic, chodni-

ków i oświetlenia ulicznego. Jako obywatele

tego miasta i podatnicy musimy być tak sa-

mo traktowani, jak mieszkańcy zasobów nie-

spółdzielczych. W Radzie Miejskiej i we

władzach gminy mamy wielu naszych

spółdzielców. Chociaż reprezentują róż-

ne ugrupowania i opcje, to sądzę, że w tej

sprawie powinniśmy być jednomyślni.

Przed nami ciągle nowe problemy, którym

musimy stawić czoła. Kiedy w znacznym

stopniu uporamy się z problemem wymiany

stolarki okiennej, przyjdzie pora na kapital-

ne remonty dachów wykonywane z mate-

riałów izolacyjnych z gwarancją na mini-

mum 10 lat.Musimy dbać o poprawę estetyki naszego

otoczenia, place zabaw, alejki rowerowe, zie-

leńce itp. PRZECIWSTAWIAJMY SIĘ TEŻ

WSZELKIM AKTOM WANDALIZMU. Na-

prawa zdewastowanego spółdzielczego

mienia kosztuje nas ogromne pieniądze. Są

to sumy stanowiące 20-25% środków fundu-

szu remontowego.Bądźmy jednak optymistami. Mieszkańcy

innych krajów mieli w przeszłości podobne

kłopoty, a obecnie żyją na bardzo wysokim

poziomie.
Życzę Wszystkim w 1999 roku pogody

ducha, spokoju, radości, wzajemnego

szacunku, uznania i satysfakcji z wszyst-

kiego, co robimy dla naszego wspólnego

dobra — dla NASZEGO DOMU.Z poważaniem
Andrzej Kłos

Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Powoli przyzwyczajamy się do tego, że

pod koniec  roku RPWiK w Katowicach za-

powiada podwyżkę opłat za wodę. Tak też

się stało w1998 roku, kiedy to już w listopadzie

do SSM wpłynęło pismo o planowanej pod-

wyżce. „Wodociągi” poinformowały odbiorców,
że od grudnia zamierzają podnieść cenę za

„usługi” z 3,00 zł na 3,80 zł. Propozycja ta

spotkała się z reakcją Spółdzielni Mieszka-

niowych z naszego miasta, które 16 listo-

pada złożyły protest. Ostatecznie decyzję

o podwyżce podjął wojewoda katowicki zarzą-

dzeniem nr 584/98 z dnia 14 XII ub.r.
Nowa cena za wodę pitną dla wszystkich

odbiorców wynosi od 1 stycznia br.2,30 zł/m3.

Z kolei koszt wprowadzenia ścieków do

urządzeń kanalizacyjnych wzrósł do kwoty

1,38 zł/m3.Łącznie dostawa wody plus od-

prowadzenie ścieków drożeje o 22,7%. mig
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ZIMNA — ZIMĄ DROŻEJE
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Wszystkim Spółdzielcom
Pomyślności  i  Zadowolenia,

Powodzenia w Życiu Osobistym
i Zawodowym,

Spełnienia
Dążeń, Pragnień

i wszelkiej  satysfakcj i
na miarę

Nowego Wieku,
oraz Trzeciego Tysiąclecia

Życzą:
Rada Nadzorcza, Zarząd SSM

i Redakcja „MS”

Już III 
tysiąclecie

Kilkaset godzin temu bardzo spokoj-
nie i właściwie niezauważenie,

wkroczyliśmy jednocześnie w Nowy
Rok,Wiek iTysiąclecie. Od godziny zero,
zero 1 stycznia br. czy nam się podoba,
czy nie – żyjemy w XXI wieku i trzecim
tysiącleciu w dziejach nowożytnych.
Gdy tak po cichu, bez wielkiej fety, wcho-
dziliśmy w 3 razy N, to nikt nie miał wątpli-
wości, co do wyjątkowości zdarzenia, jakie
przytrafia się raz na sto i tysiąc lat.

Za nami dwa tysiące lat i najbardziej
burzliwy wiek dwudziesty. Wiek ogrom-
nych przemian, dwóch najkrwawszych
wojen, rodzenia się i zmierzchu potęg
światowych, totalitarnych. Wiek perma-
nentnych zmian na mapie politycznej
świata, niebywałego rozwoju nauki
i techniki, pojawiania się nowych techno-
logii, lotów w przestrzeń kosmiczną i...
długo by jeszcze wyliczać.

Przed ludzkością kolejne tysiąclecie.
Jakie będzie? – to fascynująca zagadka
przyszłości. Jak potoczą się losy po-
tomnych i całej Ziemi? – odpowiedzi
przyniesie czas, zaś tworzyć je będą
przyszłe pokolenia. Cywilizacja nabrała
szalonego przyspieszenia. Niedawno mó-
wiliśmy o erze pary, teraz mamy informa-
tyczną. Nasz stary świat - najpierw dzięki
radiu i telewizji, a obecnie komputerom 
- „kurczy się”.Globalna wioska już jest faktem.
Coraz dostępniejszy jest Internet, a wraz
z nim rośnie szybkość porozumiewania się.
Systematycznie pojawiają się nowe zjawi-
ska niosące nie tylko nowe możliwości, lecz
i wyzwania oraz zagrożenia. Czy człowiek
sprosta nowym technologiom, czy też za-
gubi po drodze - pośród otaczających go
coraz to doskonalszych urządzeń - swój
humanizm? Na te pytania teraz również nie
odpowie nikt. Dopiero następcy borykając
się ze swoją codziennością dowiodą, jak
staruszka Ziemia będzie się dalej „kręcić”
i co sami zostawią innym.

Nam życzyć wypada, by był to świat
bez wojen, głodu i niedostatku.

Świat ludzi rozumnych i z całą potęgą
intelektu, dla wspólnego dobra, korzy-
stających z wszelkich zdobyczy. Świat
ludzi sobie życzliwych i wyrozumiałych,
wolnych od małostkowości, nienawiści,
zbrodni i kataklizmów. Piotr Sowisło

Rozsądek zwyciężył

Kiedy w połowie października do wszystkich mieszkań dotarło wydanie spe-

cjalne „MS” z przygotowanym przez Komisję Statutową SSM projektem Statu-

tu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej to pisaliśmy, że mimo skierowa-

nia go do powszechnej konsultacji może on być jeszcze przedmiotem innych

zmian, gdyż nasz parlament przymierza się do kolejnej nowelizacji ustawy …

CCzzyyttaa jj   ww  nnuummeerrzzee ::

--   ZZPPCCzz   pprrzzee łłoożżoonnee……  ––   ss tt rr..   33

--   DDeebbaattaa   oo   SSttaattuucc iiee   ––   ss tt rr..   55

--   RRee ll aacc jjee   zz   ZZeebbrraańń   GGrruupp……  ––   ss tt rr..   66   ddoo  1100

--   OO  kkoommppuutteerraacchh  ii   nniiee  ttyyllkkoo  ––  PPrraawwaa  MMuurrpphhyyeeggoo  ––  ssttrr..   1133

--   NNoowwee  zzaassaaddyy   pprrzzyyzznnaawwaann ii aa   ddooddaattkkóóww……  ––   ss tt rr..   1144

--   DDuużżoo  rr aaddoośścc ii……  ––   ss tt rr..   3322

--   SS rreebbrroo   ww  MMoonntt rreeaa lluu   ––   ss tt rr..   3344

--   EEkkss tt rr aa   kk rrzzyyżżóówwkkaa   ––   ss tt rr..   3388

--   PP rraawwiiee   wwsszzyyss ttkkoo  oo   „„MMSS””   ––   cczzyy ll ii ::

OOddzznnaacczzoonnaa……,,   KKoonnkkuurr ss   zz   nnaaggrrooddaammii ,,   

GGaazzeettaa   llookkaa llnnee jj……,,   WWyywwiiaadd   zz   sszzeeffeemm……,,   

PPoowwiieeddzz iiee ll ii   oo……,,   CC iieekkaawwoossttkk ii ,,

--   nnaa   ss tt rr..   22 ,,   1111 ,,   1122 ,,   1133 ,,   2299 ,,   3300 ,,   3311

--     ii   ww iiee llee ,,   ww iiee llee……rróóżżnnoośścc ii ..
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45 lat SSM
Medalem „Za Zasługi dla Spół-

dzielczości” w 45-lecie powstania
uhonorowana została Nasza Spół-
dzielnia. Przekazując go, Jerzy
Jankowski, prezes Krajowej Rady
Spółdzielczej powiedział: jest to
skromny wyraz uznania dla
wszystkich Spółdzielców skupio-
nych w Spółdzielni będącej wzo-
rem gospodarności, zaradności
i dobrego funkcjonowania.

Szerzej o jubileuszu: czytaj
i patrz na str.: 2, 14, 15, 16 i 28.

Na stronach:

Obradował RN SSM — str. 3 

Opłaty czynszowe — str. 4

Remonty i inwestycje — str. 13 i 16
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Bańgów: Wprowadzono nas w błąd - 5 …nowy pomysł na Bytków - 8

Na stronach:

V Święto Bytkowa

Trzy dni dobrej zabawy
Już po raz piąty mieszkańcy Bytkowa obchodzili swoje święto. Przez trzy dni od 5 do 7 września br. w każde 

popołudnie i wieczór Rynek Bytkowski wypełniony był po brzegi chętnymi do wspólnej zabawy. W tym roku 
organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa oraz „NASZ DOM” zrezygnowali, ze względu na wysokie kosz-
ta, z organizacji masowych turniejów oraz zawodów sportowych i skupili się na imprezach na samym Rynku.

Bawili się wspaniale  
i duzi, i mali. 

Laur Bytkowa otrzymali  
- od lewej: Jacek Guzy i Ryszard Sklorz.

czytaj dalej  str. 14

2 miliony  225  tysięcy,  łącznie  z bieżącym  wydaniem, 
egzemplarzy „Mojej Spółdzielni” dotarło przez 15 lat 

do wszystkich mieszkańców Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Regularnie, miesiąc w miesiąc 
do mieszkań dostarczana jest gazeta o skróco-
nym tytule: „MS”. I tak od 15 lat.

W artykule wstępnym numeru 1, który do-
tarł  do  mieszkań  w październiku  1993 r. 
pisaliśmy: Nazwaliśmy ją „Moja Spół-
dzielnia”. Pragniemy bowiem, aby każ-
dy mieszkaniec osiedli Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej mógł 
uznać ją za swoją i znaleźć w niej 
wszelkie informacje dotyczące ży-
cia Spółdzielni, spraw ważnych 
dla jej Członków, a także trochę 
rozrywki i relaksu. Mamy ponad 
12 tysięcy mieszkań, a więc pra-
wie połowę wszystkich siemianowic-
kich lokali mieszkalnych. Powinni-
śmy się więc częściej spotykać i po-
rozumiewać. My proponujemy takie 
spotkania poprzez naszą gaze-
tę. Będziemy w niej zamieszczać 
listy od Czytelników dotyczące za-
równo problemów Spółdzielni, jak 

Z okazji 15-lecia istnienia gazety „Moja 
Spółdzielnia” chcemy złożyć na ręce Pa-

na Redaktora serdeczne gratulacje dla całej 
Redakcji oraz życzyć jeszcze wielu takich ju-
bileuszy, gdyż trudno sobie wyobrazić prawi-
dłowe funkcjonowanie naszej Spółdzielni bez 
Państwa obecności.

Podejmując niełatwe tematy związane ze 
spółdzielczością mieszkaniową oraz codzien-
nymi problemami mieszkańców SSM, wyka-
zujecie Państwo, że uprawiacie dziennikarstwo 
na wysokim, profesjonalnym poziomie.

Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza, Zarząd Siemianowickiej  

Spółdzielni Mieszkaniowej

ciąg dalszy na str. 7 
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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: Co słychać w Radach Osiedli?

Wielki Konkurs 2013   

Laury Bytkowa wręczone

W opinii Czytelników  

Dwie dekady... 

Grzeją już...
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NIE  
dla  czadu!

Czytaj - str. 32Może zabić w ciągu minuty

W tym miesiącu mija 20 lat od dnia, kiedy po raz pierwszy zawitaliśmy w Państwa domach. To szmat cza-
su. Z tej okazji w bieżącym wydaniu rocznicy tej poświęcamy sporo materiałów. Oprócz tego znajdziecie Pań-
stwo dziesiątki innych informacji z życia Spółdzielni i kilka konkursów. Do wygrania: Tablet, czytnik e-book 
z biblioteką 3000 książek, pendrivy i wiele innych niespodzianek. Zapraszając do lektury dziękujemy Wam 
P.T. Czytelnicy za wszystkie spędzone wspólnie lata, za Waszą wyrozumiałość, za życzliwość i ciepłe przy-
jęcie. Tak jak przed laty, tak i teraz, znowu z drżeniem serca oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie „MS”. 
Czekamy na listy, wnioski i propozycje. „Moja Spółdzielnia” jest do Państwa dyspozycji.    Redakcja „MS”

Niecałyroktemuotrzymaliściedorąkwła
snychP.T.Czytelnicy,kolorowewydanie

„MS” zokazji jubileuszowego 50 numeru
ukazywaniasięgazetymieszkańcówSSM.
TerazoddajemyWamnumer 60. Ta liczba
oznacza, że wWaszych domach pojawia
mysięregularnieod5lat.TAK,SZANOW
NIPAŃSTWO,PIERWSZYNUMER„MS”
OTRZYMALIŚCIEWPAŹ
DZIERNIKU1993ROKU. 
Od tego czasu gazeta
gości uWas nieprzerwa
nie izjawiasięregularnie
co miesiąc wWaszych
mieszkaniach.Te5 lat to
setki materiałów, tysiące
godzin spędzonych na
przeróżnychspotkaniach,
nad klawiaturą kompu
tera, to setki Waszych
interwencji, (naszych
późniejszych działań
iodpowiedzi),listów,tele
fonówtowkońcu,awła
ściwie przede wszyst
kim,WASZE ZAUFANIE
IPRZYCHYLNOŚĆ dla
Naswspartebardzoczę
stosłowamiotuchy,uzna
nia, abywało, że krytyki
inagan.Nasinteresowała
każdaopiniaikażdygłos,
zarówno pozytywny jak
inegatywny. Wobydwu
przypadkach wyrażane
sądyświadczyłyotym,że
nie jesteśmy Wam obo
jętni izatowłaśnieWam
DZIĘKUJEMY. 
Oddając do rąk, P.T.

Państwo, numer opa
trzonyliczbą60,wswojej
pamięcimamyzachowa
nedziesiątkizdarzeń,któ
redlaWasrelacjonowali
śmy. Przypadki naszych
ewidentnych pomyłek,
grasującychpołamachchochlikówiwiele
innychspraw,któredziękiWambyłonam
danedoznaćipoznać.

5latwydawaniagazetyopoczątkowejobję
tości 8 stron to kawałek życia każdego
znas,tojednocześnienabieżącorelacjo
nowana najnowsza, jakże bogata historia
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio

wej, to wieczna gonitwa za materiałami,
które mimo że jesteśmy miesięcznikiem
zawszepotrzebnesąnawczoraj.

SzanowniCzytelnicy60numerów„MS”to
obecnie4sporejobjętościksiążki,zktórych
każdazawierasetkistron,milionyliterikażda
teżstanowi12odrębnychrozdziałówzgod

nych znumeracją danego
miesiąca.Nanaszejrepro
dukcji przypominamy,
pożółkłą już nieco, stronę
tytułową „MS” zpaździer
nika1993r.Odwidocznego
na ilustracjiwydania upły
nęłotylko,amożeaż,5lat.
P.T.Czytelnicydziękujemy

Wam za możliwość gosz
czenia wWaszych domo
wychogniskachiufamy,że
Wasniezanudziliśmyprzez
tenczasoraz,żewsposób
wystarczający informowa
liśmy owszystkim co ze
spółdzielnią iwspólnymi
problemami jest związane.
TodlaWasuruchomiliśmy
konto poczty elektronicz
nej idla Was uruchamiać
będziemy wszelkie nowin
ki umożliwiające łatwiejszy
ibardziejbezpośrednikon
takt. Również specjalnie
dla Was przygotowaliśmy
„KonkursMleczaka”,bo5
lat,tojeszczewszakmlecz
nezęby.
Szanowni Państwo,

mamynadzieję,żerównież
przeznastępnelatabędzie
my Wam towarzyszyć i,
jakcomiesiąc,dostarczać
nowych porcji informacji,
której nigdy zadużo.Cza
sami teżbędziemyprowo
kować, aczasami łagodzić
nabrzmiałekonflikty.Korzy
stając zokazji, prosimy

onadsyłanie Waszych propozycji dotyczą
cychkolejnychstałychrubryk.

Redakcja

MINĘŁO5LAT

60
SZANOWNIREDAKTORZY

5 lat temu oddaliście mieszkańców
SSMpierwszynumergazety„MojaSpół
dzielnia”. Teraz wydajecie nr 60. Przez
cały czas informowaliście opodstawo
wych sprawach naszego spółdzielcze
go,codziennegożycia.
Na łamach „MS” nie było tematów

tabu.Wszystkiemateriałyzawszerzetel
nie iwnikliwie opracowywaliście. Gaze
ta na trwałe wpisała się współdzielczy
krajobrazi,coważne,przyjęłasięwśród
Naszych Mieszkańców. Zokazji 5lecia
życzymy Wam wytrwałości, ciekawych
artykułów, uznania Czytelników ikolej
nychjubileuszy.

RadaNadzorczaiZarząd 
SiemianowickiejSpółdzielni 

Mieszkaniowej

5L
AT

20 LAT „MS”



os. „Michałkowice”. W sali posiedzeń Rady Osiedla 
pojawiły się tablice - harmonogramy robót

os. „Chemik”. W przyszłym roku  
odglonowywanie - Niepodległości 57A

Połamane gałęzie przy wjeździe w kierunku budynku 
przy ul. H. Wróbla 7 

os. „Chemik”. Roboty ziemne gazowe wymuszą 
przesunięcie niektórych remontów

Ułamany konar przy garażach os. „Tuwima”

Przewrócone drzewo - Obrońców Warszawy 9

os. „Michałkowice” - Jaka przyszłość czeka  
dawne Gimnazjum nr 2 i teren przyszkolny?

C o  s ł y c h a ć





Wiało,  
wiało i...

Wydawać  by  się  mogło,  że  co 
było już do połamania, wyrwa-

nia i uszkodzenia za sprawą silnego 
wiatru,  to  stało  się  w ostatnich  kil-
ku,  kilkunastu  miesiącach.  A wciąż 
jednak  -  po  kolejnych  wietrznych 
godzinach - „tracimy” w osiedlach - 
wcale nie wiekowe - drzewa…

ciąg dalszy na str. 14
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W bieżącym wydaniu wypowiadają 
się dwaj pierwsi – z osiedli „Michałko-
wice” i „Chemik”.

Osiedle „Michałkowice”
Dariusz  Bochenek  - przewodniczą-

cy RO: Rada Osiedla na swoim pierw-
szym po przerwie wakacyjnej spotkaniu 
dokonała pewnego rodzaju przeglądu 
prac będących w toku realizacji na na-
szym osiedlu. Staramy się być na bie-
żąco z wszystkimi sprawami, jakie do-
tyczą naszego osiedla, a ostatnio pro-
blemów jest co niemiara. Na początku 
warto zwrócić uwagę na fakt, że prak-
tycznie rozliczyliśmy wszystkie wnioski 
związane z wymianą okien w mieszka-
niach. Jak wspominałem już na zebra-
niu z mieszkańcami, nasza determina-
cja w tym temacie przy konstruowa-
niu corocznego budżetu nareszcie do-
prowadziła do zakończenia zaległości 
w wypłatach za okna. Uważam, że jest 
to duży sukces, bo odkąd pamiętam, 
a jestem w Radzie Osiedla 18 lat, te-
mat ten zawsze wzbudzał wiele emocji. 

Kolejnym wiodącym wątkiem na osie-
dlu jest budowa drogi pożarowej dla bu-
dynku Przyjaźni 18-22. Inwestycja ta zo-
stała wymuszona nakazem straży pożar-
nej odnoszącym się do bezpieczeństwa 
pożarowego. Główne roboty w tej chwi-
li nieco się opóźniają, ponieważ zaist-
niała konieczność wykonania przekładki 
lub częściowej wymiany wielu sieci pod-
ziemnych. Tak jest m.in. z siecią central-
nego ogrzewania i kablami telekomuni-
kacyjnymi. Co nas jeszcze czeka w zie-
mi to jeszcze zobaczymy. Gdy zakoń-
czy się ten etap, robotnicy mają przystą-
pić do budowy właściwej drogi pożaro-
wej oraz parkingu. Zdania na temat no-
wych miejsc postojowych w tym miej-
scu są podzielone, ale myślę, że wzo-
rem podobnych inwestycji przy Stawo-
wej  11-11A oraz Władysława  Sikor-
skiego 1 okażą się „strzałem w 10”. Wy-
korzystujemy tu trochę fakt, że przy oka-
zji koniecznej budowy drogi robimy też 
coś dla zmotoryzowanych mieszkańców.

W dalszej części posiedzenia Rady 
Osiedla pojawił się temat zamkniętego 
niedawno Gimnazjum nr 2 przy ulicy Przy-
jaźni - foto 1. Wiele osób zastanawia się 
bowiem, co dalej z tym obiektem będzie, 
bo jakby nie było, jest on położony w środ-
ku osiedla i niejako wrósł w nasze osie-

dle. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
mamy z dyrekcją szkoły zawarte różne 
wzajemne porozumienia, w tym np. od-
nośnie możliwości korzystania z parkin-
gu przyszkolnego czy też na umiejsco-
wienie wspólnego śmietnika. Szkoła ko-
rzystała też z naszego boiska w tym re-
jonie. Jeśli w Urzędzie Miasta zapadłaby 
decyzja, żeby sprzedać obiekt, może się 
okazać, że mieszkańcy okolicznych bu-
dynków stracą około 40 miejsc parkingo-
wych. W tym miejscu, dla gęsto zabudo-
wanego osiedla jest to bardzo dużo. A to 
tylko jeden z aspektów wzajemnej współ-
pracy. Będziemy z uwagą śledzić dalszy 
rozwój sprawy.

Ważnym tematem, który jest żywo dys-
kutowany na posiedzeniach Rady Osie-
dla jest wciąż aktualny temat usuwania 
glonów z budynków. Jesteśmy zdania, 
że w najbliższych latach trzeba tę spra-
wę do końca załatwić, bo bez wątpie-
nia ciemnozielona narośl szpeci budynki. 

Ostatnim tematem omawianym na 
posiedzeniu była pierwsza przymiarka 
do imprezy mikołajkowej, jaka jak zwy-
kle odbędzie się w Michałkowicach dla 
członków naszej Spółdzielni. O szcze-
gółach powiadomimy w następnym 
numerze „MS”.

Na koniec ciekawostka. W sali, gdzie 
odbywają posiedzenia Rady Osiedla, po-
jawiły się ostatnio na ścianie długo wycze-
kiwane przez nas tablice ze zbiorczym 
harmonogramem wykonanych robót re-
montowych. Na tablicach tych są – z jed-
nej strony wypisane wszystkie budyn-
ki wchodzące w skład naszego osiedla, 
z drugiej zaś rodzaje prac remontowych 
i modernizacyjnych realizowanych z bu-
dżetu. Na przecięciu tych danych wpisuje 
się rok, w którym dane prace w tym kon-
kretnym budynku były wykonywane. Rzut 
oka wystarczy, by móc ocenić, co mo-
że czekać budynki w najbliższym czasie, 
a z drugiej – ułatwia pracownikom admi-
nistracji ewentualne egzekwowanie kwe-
stii gwarancyjnych - foto 2.

Osiedle „Chemik”
Jan  Dudek  -  przewodniczący RO: 

Na ostatnim posiedzeniu Rady Osie-
dla między innymi podsumowywali-
śmy realizację planu remontów za 8 
miesięcy tego roku. Najważniejszym 
wykonanym zadaniem jest odremon-
towana „Aleja Szkolna” wraz z jej od-

nogami. Domknięto tym samym pe-
wien ważny etap robót na „Chemiku”. 
Wiele chodników osiedla ma już no-
wą nawierzchnię. W dalszej perspek-
tywie do zrobienia są między innymi 
chodniki oraz dojazdy – zjazdy do bu-
dynków przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka. O tym trzeba będzie pamiętać przy 
układaniu kolejnych planów remontów.

W tym roku, co cieszy, zakończyła 
się modernizacja ostatnich parterów 
budynków w naszym osiedlu – przy 
Alfonsa  Zgrzebnioka  35-37 i 39-41. 
Na przestrzeni lat wykonano estetyza-
cję 110 parterów. 

Pozytywnie odbieramy informacje o za-
kończonej zabudowie śmietnika przy uli-
cy Niepodległości 59. Według informa-
cji administracji w os. „Chemik” do zabu-
dowania pozostało już tylko 5 stanowisk.

Opóźnia się za to rewitalizacja tere-
nu przy „Renomie” – wykonanie skwer-
ku oraz dokończenie drogi przy budyn-
ku Walerego  Wróblewskiego 39-41. 
Najpierw musi zostać wykonana mo-
dernizacja punktu handlowego, dopie-
ro później będzie można przejść do 
dokończenia traktu pieszo-jezdnego 
oraz rewitalizacji trawnika między tym 
kioskiem a „Renomą”.

W związku z pilną potrzebą wymiany 
gazociągu - foto 3 - w osiedlu „Chemik” 
i przeznaczenia na ten cel pieniędzy, 
będą niestety musiały zostać przesu-
nięte na przyszły rok niektóre roboty 
remontowe. I tak, w 2019 roku wykona-
ny zostanie I etap remontu drogi przy 
Walerego  Wróblewskiego  51-53. 
Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla 
nas priorytetem, dlatego przy układa-
niu najbliższego planu remontów, bę-
dzie trzeba przeznaczyć dodatkowe 
środki finansowe również na usuwanie 
nieszczelności gazowych, jakie wyszły 
po szczegółowych przeglądach.

W przyszłym roku mają ruszyć w os. 
„Chemik” roboty związane z usuwa-
niem ciemnozielonych glonów z elewa-
cji budynków - foto 4. To ważny temat, 
bo w samym os. „Chemik”, w większym 
bądź mniejszym stopniu, narośl pojawiła 
się na 18 elewacjach. W 2019 roku odglo-
nowywanie nastąpi przy Walerego Wró-
blewskiego 69, 71, 73 – ściany północ-
ne, Niepodległości 57-59 oraz Alfonsa 
Zgrzebnioka 43A – szczyt budynku. rg

w  R a d a c h  O s i e d l i ?
Ostatni kwartał roku to zwykle czas pierwszych podsumowań tego, co w życiu Spółdzielni wydarzyło się w mi-

nionych miesiącach. To też dobra pora, by omówić, przeanalizować propozycje,  jakie mogą, muszą zostać 
ujęte w przyszłorocznych planach remontowych lub w dalszych latach. Trzeba wziąć pod uwagę długotermino-
we programy robót, ale i problemy, jakie wychodzą/wyszły niespodziewanie... Uwagę RO przykuwają też sprawy 
w osiedlach niezależne od Spółdzielni – awarie, inwestycje miejskie...
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SPRAWDŹ STAN SWOJEGO KONTA

Wielki konkurs 2018
Nowy rok zbliża się milowymi krokami. Póki co wydaje się nam, że jest on jeszcze bardzo odległy. To tylko po-

zory, gdyż ani się obejrzymy, jak będziemy żegnać stary rok a w korespondencji wpisywać będziemy 2019 r., 
myląc się zapewne na początku bo zamiast dziewiątki z przyzwyczajenia wstawiać będziemy ósemkę.

Tym samym nadszedł czas, by przypomnieć o kolejnej 
edycji, Wielkiego konkursu SSM, jaki Rada Nadzorcza i Za-
rząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej adresują 
do wszystkich, którzy regularnie wnoszą opłaty, a ich niedo-
bór na koncie nie będzie przekraczał łącznie 10 zł według 
stanu na 31. 12. 2018 r.

Podstawowym celem konkursu jest zmobilizowanie jak 
największej grupy mieszkańców do zapoznania się ze sta-
nem swoich wpłat czynszowych i w przypadku stwierdzenia 
niedoboru – uregulowanie go do końca grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele rodzin posiada poważ-
ne problemy finansowe. Jedni z trudnością wiążą koniec 
z końcem, drudzy świadomie nie regulują swoich należno-
ści. Utrata pracy, brak dochodów, poważna choroba jedne-
go z członków rodziny powodują, że ludzie przestają regu-
lować swoje zobowiązania. Nie płacąc uważają, że mogą 
zaciągnąć kredyt bez konieczności załatwiania formalności 
bankowych. Prawda to o tyle, że kredyt taki należy do naj-
droższych na rynku, a na dodatek uderza w innych miesz-
kańców.

W takiej bowiem sytuacji płynność finansowa Spółdziel-
ni może ulec zachwianiu, w konsekwencji prowadząc do 
opóźnienia w regulowaniu należności wobec dostawców 
usług i mediów, a tym samym stanowiąc realne zagrożenie 
prawidłowej eksploatacji, co przecież godzi w nas samych. 
Dodatkowo, dostawcy mają pełne prawo naliczania karnych 
odsetek od niezapłaconych sum, zaś te mogą stać się nad-
obowiązkowymi zobowiązaniami do pokrycia przez Spół-
dzielnię, czyli w konsekwencji przez nas samych.

W Wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, którego należności na 
koniec roku względem SSM są mniejsze od 10 złotych.

Zasada ta dotyczy wszelkich należności zarówno 
głównej, jak i ewentualnych odsetek z tytułu 

nieterminowych wpłat.
Jak dowodzą minione lata, na wiele osób Konkurs działa 

mobilizująco, a koniec roku to właściwy moment na uporanie 
się z zaległościami tak, by w Nowy Rok wejść bez zaszłości 
i z szansą na uczestnictwo w losowaniu cennych nagród rze-
czowych oraz zwolnienia z czynszu w części eksploatacja.

Zasady Wielkiego konkursu:
KAŻDY MIESZKANIEC ZASOBÓW SSM, KTÓRY NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU BĘDZIE POSIADAŁ

MNIEJ NIŻ 10 ZŁOTYCH ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ 
ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.

Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2019 roku.
DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!

Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy skorzystać z e-kartoteki lub sprawdzić go w Dziale 
Czynszów SSM a w przypadku wszelkich ewentualnych wątpliwości tam je wyjaśnić.

nie Traćmy CZasu – nagrody nie PoCZekają! nie Traćmy CZasu – nagrody nie PoCZekają!

W drugiej połowie września skutki 
wichur w województwie śląskim były 
poważne na tyle, że blisko 30 tysięcy 
ludzi nie miało przez jakiś czas energii 
elektrycznej, a straż pożarna zmuszo-
na była interweniować w regionie po-
nad 300 razy. 

W zasobach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej nie było tak dra-
matycznie, choć szkoda złamanych 
drzew przy Obrońców  Warszawy 

9 („Michałkowice”) i Marii  Skłodow-
skiej-Curie 67 („Bańgów”), a także za-
daszenia śmietnika przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 2A („Węzłowiec”).

Uważaj na siebie i… myśl o innych
Jesienią będzie pewnie jeszcze wiało 

i to porządnie. Pamiętajmy więc, by na 
ten czas schować z balkonu wszyst-

kie luźno położone rzeczy lub zamoco-
wane ozdobniki jak donice z kwiatami, 
a także dobrze zamykać okna i drzwi 
balkonowe, żeby te nie spłatały figla, 
zrywając się z zawiasów i nie wpadły 
do mieszkania razem z wiatrem… 

Na ulicy zachować zaś należy szcze-
gólną ostrożność, nie chowając się 
pod drzewami, uważając na spadają-
ce gałęzie drzew i „latające”, oderwa-
ne siłą żywiołu przedmioty.

rg

Wiało,  
wiało i...

ciąg dalszy ze str. 12

Zmiana warty 
Administracja osiedla „Młodych”  

  ma  nową  kierownik.  Od  paź-
dziernika  p.o.  kierownika  jest  Kor-
nelia Olszewska.

Po wieloletniej pracy z administracją 
osiedla „Młodych” pożegnała się jej do-
tychczasowa kierowniczka – Maria Bie-
la (Tadra), przechodząc na emeryturę.

Nowa szefowa ADM Kornelia Ol-
szewska, związana jest z tą admini-
stracją od 15 lat. W ostatnich latach 
pełniła funkcję zastępcy kierownika. rg
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Bez opóźnień!
Dobry  początek  sezonu  grzewczego.  Tak  jednym  zdaniem  można  ocenić  pierwsze  dni,  tygodnie,  kiedy  do 

  mieszkań budynków SSM płynie czynnik grzewczy. Grzeją od poniedziałku, 24 września br.
Taki wniosek nasuwa się po rozmowach z kierownika-

mi poszczególnych administracji, którzy zgodnie powtarza-
ją, że tegoroczny początek sezonu grzewczego przebiegał 
zdecydowanie spokojnie. To znaczy – bez poważnych awa-
rii, kilkudniowych opóźnień w dostawie ciepła do mieszkań. 
Serię awarii na sieciach ciepłowniczych odnotowano tyl-
ko w osiedlu „Węzłowiec” – przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 25 i 35A.

Odnotowano – co zdarza się zresztą każdego roku – po-
jedyncze zapowietrzenia kaloryferów i nieliczne przecieki 
z odpowietrzników. Były interwencje mieszkańców o tym, 
że „grzeją tylko 2-3 żeberka”. Jeśli było w ogóle jakieś opóź-
nienie w dostawie ciepła, to kilkugodzinne lub góra – jed-
nodniowe.

Bez sentymentu można wspominać, jak sezony wstecz, 
w osiedlach „Chemik”, „Młodych”, „Węzłowiec” czy „Michał-
kowice” – z różnych przyczyn niezależnych od Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej – notowano kilkudniowe opóź-
nienia a telefony w administracjach rozgrzane były niemal do 
czerwoności... Jak i nieraz sami mieszkańcy, gdyż wówczas 
był dużo chłodniejszy początek jesieni, aniżeli mamy dzisiaj.

W tym roku osiedla spółdzielcze, jak na razie, nie tylko 
ominęły poważniejsze awarie na zewnętrznych sieciach 
ciepłowniczych (uff), ale i w samych budynkach. Niemal ca-
ły wrzesień był przeważnie ciepły. Oby był to dobry progno-
styk przed kolejnymi znacznie chłodniejszymi już – jak moż-
na przypuszczać – miesiącami.

Do sezonu przygotowani
Od Grunwaldzkiej po Marii  Skłodowskiej-Curie. Od 

Emilii  Plater po Kolejową. Na całą długość i szerokość 
miasta – jak daleko sięgają zasoby Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, poszczególne administracje musia-
ły przypilnować, by wszystko przez rozpoczęciem sezonu 
grzewczego było dopięte na ostatni guzik.

Aby problemów z centralnym ogrzewaniem było jak naj-
mniej, na grubo przed rozpoczęciem sezonu grzewcze-
go, ADM-y miały ułożone harmonogramy prac wraz z kon-
kretnymi terminami, w których musiały się oczywiście zmie-
ścić. Był to jeden z priorytetów sierpnia i września (a nawet 
wcześniej) więc było co robić i czego dopilnować.

Niekiedy jeden niedopatrzony szczegół – jak dobrze wia-
domo – potrafi doprowadzić do sytuacji, w której cały pion 
mieszkań nie ma ciepła, czasem nawet cały budynek...

Wykonano więc dokładne przeglądy instalacji centralne-
go ogrzewania oraz pomieszczeń, gdzie znajdują się wę-
zły cieplne, zabezpieczano je możliwie skutecznie, porząd-
kowano. Dokonywano konserwacji zaworów, zasuw, filtrów 
w węzłach i rozdzielaczach centralnego ogrzewania. Nie-
kiedy było zalecenie, spuszczenia, a następnie uzupełnie-
nia zładów centralnego ogrzewania np. przy:

- Jana Nepomucena Stęślickiego 1-2, 3-6,
- Szarych Szeregów 1-4. 
Na wielu adresach w ciągu roku została uzupełniona izo-

lacja w rozdzielaczach c.o. lub na rurach biegnących w ko-
rytarzach piwnicznych np. przy Komuny  Paryskiej  1-5, 
Stawowej  7,  Przyjaźni  8. Były wymiany, uzupełnienie, 
bądź konserwacja głowic termostatycznych przy grzejni-

kach albo zaworów w klatkach schodowych czy też wymia-
na całej instalacji c.o. jak np w budynku przy Wojciecha 
Korfantego 17. Zawory podpionowe wymieniono np. przy:

- Stawowej 7, Przyjaźni 8,
- Hermana Wróbla 3a, 4a,
-  Leśnej  7,  7a,  7b  a zawory różnicowe np. przy Ma-

rii  Skłodowskiej-Curie  61,  53,  67,  71a,  b,  75,  77,  79a, 
b,  83,  85,  87a,  b. Niekiedy była konieczność wymiany 
skorodowanego odcinka poziomu centralnego ogrzewa-
nia w piwnicy (np. przy Alfonsa  Zgrzebnioka  51A), za-
woru głównego (Śląska  50), albo zaworu regulujące-
go przepływ i ciśnienie – Okrężna. Ponadto, podczas 
przygotowań do sezonu wymieniono rury cyrkulacji cie-
płej wody użytkowej w budynku przy ul. Władysława Si-
korskiego  2,  4 zaś przegląd i konserwację węzłów po-
miarowych z wyczyszczeniem filtrów i odmulaczy doko-
nano przy Jana  Polaczka  2,  4,  6,  8.  Nowe odpowietrz-
niki w mieszkaniach na dziesiątych piętrach zabudo-
wano przy Placu  Skrzeka  i Wójcika  5a,b,  6a,  b,  7a,  b 
a nowe zawory w rozdzielaczach założono pod adresami:

- Marii Skłodowskiej-Curie 45, 47,
- Władysława Reymonta 28, 50, 54,
- Karola Szymanowskiego 14.
Przy niektórych adresach wymieniono grzejniki na par-

terze bądź zamontowano kaloryfery nowszej generacji  
(np. A. Zgrzebnioka 35-37, 39-41, ZHP 5).

Teraz tylko życzyć należy by ciepło płynęło bezawaryjnie 
do końca sezonu grzewczego…

rg, pes

Przy budynku Wł. Jagiełły 35A firma Tauron Ciepło miała poważne problemy z usunięciem serii awarii. 
Mieszkańcy byli pozbawieni dostawy ciepłej wody

15MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2018



ciąg dalszy na str. 19
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” wiodącymi ro-

botami remontowymi nadal są reno-
wacje elewacji budynków, ujęte do wy-
konania w tym roku. We wrześniu do-
kończono takie prace przy Placu  Jó-
zefa Skrzeka i Pawła Wójcika 6. Moc-

no zaawansowane są roboty na ele-
wacjach dwóch kolejnych budynków 
– przy ulicy ZHP 9 i 11. Widać różnicę.

Po oddanym do użytku kilka tygodni 
temu śmietniku przy Alei Młodych 8-9, 
wkrótce z nowego wspólnego zamyka-
nego na klucz śmietnika będą mogli ko-
rzystać mieszkańcy kolejnych sześciu 
klatek schodowych osiedla – tym razem 
zamieszkałych w budynku przy ulicy 
ZHP 1-6. Nowej zabudowie brakuje już 
tylko zadaszenia i przysłowiowej „krop-
ki nad i”, czyli w tym przypadku rozda-
nia mieszkańcom kluczyków do niego. 

O bezpieczeństwie w czasie burz 
myśli administracja zlecając niezbęd-
ny przegląd i naprawę instalacji odgro-
mowych na dachach budynków przy 
Alei  Młodych  8-9 oraz 10-15. Robo-
ty te będą kontynuowane w kolejnych 
tygodniach.

Na dachach „urzędować” będą rów-
nież kominiarze, sprawdzając droż-
ność przewodów kominowych.

W najbliższych planach administracji 
jest między innymi ostatni pokos tra-
wy w tym roku oraz uzupełnienie pio-
nowych znaków drogowych w kilku 
miejscach osiedla „Młodych”, np. przy 
wjazdach w osiedle od strony ZHP 1, 
Alei Młodych 3-7, 10-15.

Osiedle „Michałkowice”
Po zakończonych, dużych pracach 

na elewacjach budynku przy Wy-
zwolenia  6, administracja zleca kilka 

mniejszych zadań. I tak, według po-
trzeb, remontowane są doraźnie bal-
kony budynku przy ulicy Władysława 
Sikorskiego 4, a osiedlowi konserwa-
torzy zajmują się robotami instalacyj-
nymi między innymi pionem wodnym 
przy Obrońców Warszawy 1.

Niemniej ważne – zwłaszcza przed 
zimą – są roboty dekarskie. Częściowy 
remont dachu przeprowadzono ostat-
nio na budynkach przy ulicy Przyjaź-
ni 26 i 40A.

We wrześniu robotnicy wymieniali 
sieci ciepłownicze przed planową du-
żą inwestycją budowy drogi pożarowej 
do budynku Przyjaźni 18-22.

Warto wspomnieć – choć to inwesty-
cja miejska w ramach Budżetu Oby-
watelskiego – o dokończeniu remon-
tu drogi dojazdowej od głównej ulicy 
Przyjaźni, w górę, wzdłuż budynków 
Pocztowa 11 i 15.

Osiedle „Węzłowiec”
We wrześniu w osiedlu „Węzłowiec” 

wymieniono pięć ostatnich opraw 
oświetlenia ulicznego – przy ulicy 

Grunwaldzkiej 16-18, a to oznacza, że 
już wszystkie 139 lamp parkowych te-
go osiedla, nie tylko ma nowe ocynko-
wane słupy, ale i oprawy. Na przestrze-
ni kilku lat, krok po kroku i udało się do-
mknąć temat oświetlenia ulicznego…

Z kolei od dobrych kilku tygodni pro-
wadzona jest – fragment za fragmen-
tem – renowacja elewacji budynku 
przy ulicy Władysława  Jagiełły  3. 
To, przypomnijmy, pierwszy budynek 
„Węzłowca” z opracowanego w ze-
szłym roku programu renowacji elewa-
cji w skali całej Spółdzielni. Na kolejne 
lata zaplanowano następne. 

W ubiegłym miesiącu rozpoczęła się 
rewitalizacja terenu przy ulicy Wła-
dysława  Jagiełły  7-9-11, a jej pierw-
szym etapem jest budowa siłowni na 
wolnym powietrzu przy jednym z głów-
nych traktów pierwszych tzw. I etapu 
osiedla. Docelowo utworzony zostanie 
tu kompleks rekreacyjno-sportowo-wy-
poczynkowy, na który złożą się: wspo-
mniana siłownia, zmodernizowane już 
boisko wielofunkcyjne i skwer wypo-
czynkowy.

Poza dużymi i widocznymi robota-
mi, administracja zrealizowała w mi-
nionym miesiącu kilka pisemnych 
postulatów mieszkańców, między in-
nymi montując dodatkowy znak dro-
gowy „zakaz zatrzymywania się” (B-
36) na wjeździe na parking między 
budynkami szeregowymi zlokalizo-
wanymi przy ulicy Józefa Bema 27-
29, ułatwiając samochodom swo-
bodny wjazd/wyjazd. Inny wniosek 
dotyczył prośby o montaż dodatko-
wego uchwytu przy wyjściu z klat-
ki schodowej budynku Władysława 
Jagiełły  37D, mogący ułatwić wy-
chodzenie z niej starszym mieszkań-
com z problemami ruchowymi. Po-
stulat zrealizowano.

Remonty, remonty
Z tygodnia na tydzień ubywa z planów remontów poszczególnych osiedli 

pozycji do wykonania na ten rok. Efekty widać nie tylko na papierze…

os. „Michałkowice”. By móc przystąpić do budowy  
drogi pożarowej, niezbędne okazały się roboty ziemne 

 – z tyłu banku, w kierunku Przyjaźni 18-22

os. „Węzłowiec”. Wkrótce staną tu urządzenia do ćwiczeń  
– Wł. Jagiełły 7-9-11



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

os. „Bańgów”. Żywopłoty przycięte

os. „Centrum”. Renowacja elewacji i efekty – Hutnicza 3-5

os. „Centrum”. By wykonać izolację trzeba odkopać fundamenty, kosztem chwilowych niedogodności 
związanych z brakiem chodnika – Kolejowa 3

os. „Chemik”. Winda jeździ i się 
prezentuje – W. Wróblewskiego 73

os. „Chemik”. We wrześniu oddano do użytku 
kolejne zabudowane stanowisko kontenerowe – 

Niepodległości 59-61

os. „Tuwima”. Jest na razie tak, a będzie skalniak – H. Wróbla 3A
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Młodych”. Nowy śmietnik tuż, tuż – ZHP 1-6

os. „Młodych”. Renowacja elewacji dobiega tu końca 
– ZHP 9

os. „Tuwima”. Wycinanie nadgryzionego  
zębem czasu oliwnika naprzeciw budynku 

przy ul. W. Korfantego 9A, B, C

os. „Węzłowiec”. Śliwy japońskie i brzozy drobnolistne 
posadzono w okolicy nowego placu zabaw przy Wł. 

Jagiełły 37D. W przyszłości dadzą trochę cienia

os. „Młodych”. W tym roku renowację wykonano pod 
„szóstką”, w 2020 będzie pod „siódemką”  

– Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 6-7

os. „Węzłowiec”. Na budynku Wł. Jagiełły 3A, B i D 
trwa odnowienie docieplenia elewacji

os. „Tuwima”. W rejonie ul. H. Wróbla 3  
w ramach Budżetu Obywatelskiego  
powstają nowe miejsca parkingowe

os. „Tuwima”. Powiało świeżością odnowiona klatka 
schodowa przy H. Wróbla 6C-D
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Remonty, remonty
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Niestety, osiedle nie omijają awarie. 
W drugiej połowie września miała miej-
sce seria awarii na sieciach ciepłowni-
czych przy Władysława  Jagiełły  25 
i 35A. Problemy na sieciach wodocią-
gowych z kolei pojawiły się również 
przy Grunwaldzkiej  6A. By usunąć 
problem zazwyczaj nie da się unik-
nąć wykopów ziemnych przez trawni-
ki, chodniki czy na parkingu…

Osiedle im. Juliana Tuwima
Przeglądając plan remontów na ten 

rok rozpisany dla osiedla „Tuwima” 
można stwierdzić, że – choć do końca 

roku został jeszcze kwartał – praktycz-
nie 95% robót jest już wykonanych. 
Z ostatnich tygodni warto tylko wspo-
mnieć o niedawno zakończonych pra-
cach związanych z odglonowywaniem 
budynku przy ulicy Wojciecha  Kor-
fantego 14A, B, czy o przeprowadzo-
nej estetyzacji kabiny dźwigu osobo-
wego przy ulicy Wojciecha  Korfan-
tego 1B.

W tej chwili trwają między innymi 
prace alpinistyczne, których celem jest 
doraźny remont balkonów budynku 
położonego przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 9C.

Do końca roku, według założeń ad-
ministracji, można spodziewać się 
jeszcze między innymi uzupełnienia 
osiedlowego drzewostanu o około 30 
drzewek, wymiany okien piwnicznych 
przy ulicy Wojciecha  Korfantego  15 
i 17, a także zagospodarowania frag-
mentu trawnika pod nowy skalniak 
przy wejściu do klatki schodowej przy 
Hermana Wróbla 3A.

Warto również zwrócić uwagę na 
tworzony właśnie nowy parking na 
skarpie przy drodze dojazdowej do 
cmentarza, na wysokości budynku H. 
Wróbla  3. Nowe miejsca postojowe 
mają odciążyć zatłoczoną ulicę  Her-

mana  Wróbla. To inwestycja miej-
ska w ramach Budżetu Obywatelskie-

go, kolejny zagospodarowywany frag-
ment „Tuwima” przy dawnym nasypie 
kolejowym.

Osiedle „Bańgów”
Tu również plan remontów na ten rok 

w większości jest zrealizowany. Dlate-
go w tej chwili zlecenia administracji 
dotyczą głównie robót instalacyjnych, 
czy pielęgnowania osiedlowej zieleni 
(krzewy, żywopłoty) oraz konserwacji 

lub wymiany elementów placów zabaw 
i boiska wielofunkcyjnego. 

Osiedlowi konserwatorzy wymieni-
li część poziomów zimnej, ciepłej wo-
dy oraz cyrkulacji w klatkach schodo-
wych przy:

- Marii Skłodowskiej-Curie 31,
- Władysława Reymonta 26 i 42,
zajęli się również pionem kanaliza-

cyjnym przy Marii  Skłodowskiej-Cu-
rie 39.

Jednym z ważniejszych zadań jest 
jeszcze systematyczne odtwarzanie 
instalacji odgromowej według potrzeb, 
na kolejnych dachach budynków osie-
dla „Bańgów”. Ostatnio przy Władysła-
wa Reymonta 38-48.

Oprócz tego, ze spraw nieremon-
towych warto wspomnieć o trwają-
cej obowiązkowej akcji odszczurza-
nia piwnic.

Osiedle „Chemik”
Do zakończonych robót w osiedlu 

„Chemik” można dopisać dwie kolejne 
pozycje. Pierwsza to zabudowane sta-
nowisko kontenerowe na odpady ko-
munalne przy wjeździe na parking od 
strony szczytu budynku przy Niepod-
ległości  59. Kluczyki do niego otrzy-
mali mieszkańcy z klatek Niepodle-
głości 59C, D oraz 61C-G – czyli tych 

położonych najbliżej tegoż śmietnika.
Po wielu tygodniach robót za za-

mkniętymi drzwiami windowymi, wresz-
cie wieżowiec przy Walerego  Wró-
blewskiego 73 obsługuje nowa winda.

W najbliższych planach administra-
cji jest między innymi kontynuacja re-
montu klatek schodowych przy Alfon-
sa Zgrzebnioka 39-41. Partery są go-
towe, a do pomalowania zostały ścia-
ny wszystkich pięter.

Niebawem ma się też rozpocząć 

ostatni w tym roku pokos trawy.
Osiedle „Centrum”

Coraz efektowniej wyglądają ściany 
odnawianego rogowego budynku sto-
jącego na skrzyżowaniu ulic Hutniczej 
oraz Katowickiej, adresowanego jako 
Hutnicza 3-5. Jest to jeden z domów, 
jaki został ujęty do realizacji w tym ro-
ku w ramach planu renowacji elewacji 
budynków SSM. 

W innej części osiedla – przy Kolejo-
wej 3 (a w dalszej kolejności pod „piąt-
ką”) robotnicy mają za zadanie dostać 
się do fundamentów budynku od stro-
ny klatek schodowych i wykonać do-
datkową izolację. Wszystko po to, by 
ograniczyć zjawisko przenikania wody 
gruntowej do piwnicy.

Okres jesienny to również czas, kie-
dy administracja zleca odświeżenie 
wszystkich osiedlowych klombów, po 
kolei – od ulicy Powstańców, przez 
Śląską, skończywszy na Ryszarda 
Gansińca.

Osiedlowi konserwatorzy miesiąc 
w miesiąc zajmują się też według po-
trzeb kolejnymi odcinkami pionów lub 
poziomów wodnych w mieszkaniach. 
Ostatnio między innymi przy:

- Komuny Paryskiej 5,
- Spokojnej 1-3. rg

os. „Bańgów”. Instalacja odgromowa na dachach 
niezbędna – Wł. Reymonta 38-48

os. „Tuwima”. Parking powinien udrożnić dojazd do 
części budynków „Tuwima” i cmentarza – H. Wróbla

Remonty, remonty
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Było o co walczyć
Zanim na kręgu tanecznym przy M. 

Skłodowskiej-Curie pojawili się pierw-
si artyści, do rywalizacji sportowej na 
sąsiadującym z nim boisku wielofunk-
cyjnym przystąpili równocześnie: 
dzieci uczestnicy zajęć piłkarskich 
– w turnieju o Puchar Prezesa Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej oraz tenisiści – w turnieju 
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miasta. O te puchary walczono ko-
lejny już rok z rzędu.

Ostatecznie, tym razem najlepsi 
okazali się gospodarze – zawod-
nicy z „Bańgowa”, zaś turniej te-
nisowy wygrał (nie po raz pierw-
szy w tym osiedlu) Marcin  Waw-
rzon. Dobra gra, zasłużone meda-
le i puchary.

Popołudnie na muzycznie
Popołudniu na estradzie ustawio-

nej na kręgu tanecznym zapre-
zentował się przed publicznością 
między innymi: zespół artystycz-
ny Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„Imperium Słońca”, dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 16, podopieczni 
Siemianowickiego Centrum Kultu-
ry oraz Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. Henryka Jordana. Wystąpi-
ły m.in. Julia Szerman, Julia Kur-
czyńska, Roksana  Kontny, Ka-
rolina  Kliś, Patrycja  Skolik, Saman-
ta Mohr, Roksana Pudło czy Damian 
Płoskonka.

Wspólna zabawa przy muzyce i tań-
cach bańgowian była dobrą okazją do 
wymiany opinii na temat samej imprezy, 
funkcjonowania osiedla, jak i jubileuszu:

- Takie imprezy jak ta powinny odby-
wać się przynajmniej dwa, trzy razy do 
roku. Ta jest super. To integruje ludzi 
i wyciąga z domu. Piwo w plenerze le-
piej smakuje niż w domu na fotelu. Tyl-
ko żałować, że mieszkańcy nie korzy-
stają z tego tak licznie. Co do 30-le-
cia – to gryfny jubileusz. Ja mieszkam 
tu od paru lat i uważam to za najspo-
kojniejsze miejsce w Siemianowicach. 
Tu się nic na co dzień nie dzieje. Ma to 
swój pewien urok. Ale od czasu do cza-
su przydałyby się takie właśnie impre-
zy – mówił Dawid Wolny, mieszkaniec 

„Bańgowa”. Równie pozytywnie o or-
ganizacji imprez plenerowych wypo-
wiedział się też Andrzej  Molina, inny 
mieszkaniec osiedla, dodając i nawią-
zując jednocześnie do jubileuszu, że: - 

samo osiedle, choć nie tak stare jesz-
cze wiekiem, zaczęło odczuwać potrze-
by remontów i modernizacji według no-
wych wymagań lokatorów. A do nich – 
jak mówił mieszkaniec – zaliczyłbym 
zmianę przeznaczenia niektórych tere-
nów zielonych pod miejsca parkingo-
we, modernizację oświetlenia uliczne-
go na energooszczędne, czyli przejście 
na system oświetlenia led, czy wybudo-
wanie wolnostojącego lokalu – baru/re-
stauracji z ogródkiem nie dla pijaków, 
a zwykłych ludzi, i tych starszych i mło-
dzieży, na wzór lokali michałkowickich 
czy z centrum. Tak, żeby ze znajomy-
mi nie musielibyśmy jeździć właśnie do 
centrum albo Michałkowic. Dlaczego 
mamy jeździć do innych, jak u nas mo-
że być fajnie, nie tylko „od święta”? Ży-
cie tu oceniłbym na 10, ale życie towa-
rzyskie, popołudniowo-wieczorne – na 

razie mizeria, choć przecież znamy się 
niemal wszyscy co najmniej z widzenia 
– stwierdził mieszkaniec. 

Wracając do wydarzeń z pikniku, 
wieczorem grały kolejno zespoły „Ro-
mantic”, „Eminence”, a w końcu wy-
stąpiła Kabaretowa Grupa Biesiad-
na. Było romantycznie, ale i zabawnie. 
Na imprezie nie mogło zabraknąć tra-
dycyjnego ogniska, gdzie mieszkańcy 
mogli upiec sobie kiełbaski. Choć wie-
czorem zrobiło się chłodno, atmosfera 
gorąca była do samego końca…

Miłym akcentem było też złożenie na 
ręce Danuty Morawiec – kierow-
nik administracji oraz Mieczysła-
wa  Hojdy – przewodniczącego 
Rady Osiedla listu gratulacyjnego 
od Prezydenta Miasta, który prze-
kazał Henryk Falkus. - Szanowni 
Państwo, przez 30 lat, dzięki Pań-
stwa staraniom, udało się stwo-
rzyć nie tylko bardzo piękne osie-
dle, ale także panującą tu, sprzy-
jającą społecznym inicjatywom, 
atmosferę – napisał Rafał Piech 
w liście. - To właśnie połączenie 
Państwa zabiegów z aktywnością 
mieszkańców sprawiło, iż osiedle 
„Bańgów” jest czyste, zadbane, 
że stanowi przestrzeń, w której ży-
cie jest nie tylko zamknięte w do-
mach, ale kwitnie też w wymiarze 
sąsiedzkim. To dla innych nie tylko 
wzór porządku i estetyki, ale także 
pozytywny model kształtowania 
więzi społecznych poprzez przyja-
zne otoczenie, właściwą komuni-
kację i współdziałanie (...).

Cóż, trzy dekady istnienia 
„Bańgowa” to już konkretny 
czas, by móc wspominać, a za-

razem z tej okazji świetnie się bawić. 
Organizatorami wydarzenia były ad-

ministracja i Rada Osiedla „Bańgów”. 
Lista sponsorów, którzy dołożyli swo-
ją cegiełkę jest całkiem spora. Oprócz 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej byli to: Urząd Miasta Siemiano-
wice Śląskie, Bipro-Ecosystem, Zakład 
Budowlany „RENBUD”, Zakład Insta-
lacyjny Damian Rybarczyk, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Fabud”, Przed-
siębiorstwo Handlowe MMJ, Zakład 
Ogólnobudowlany Tomasz Janosz-
ka, Aqua Sprint sp. z o.o., Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe „Przyszłość” 
Henryk Polak, LMML Michał Lekston, 
s.c. „Sukces” Sebastian Kachel, „Ga-
stro-Serwis” Janusz Langfort, Usłu-
gi sprzątania „Skorpion” Tomasz Wi-
kliński, Hurtownia Józef Miłek. Zdjęcia 
patrz - str. 22 i 23. rg

Bawiono się  
na 30-leciu „Bańgowa”

W ostatnią sobotę w „Bańgowie” odbyła się impreza plenerowa z oka-
zji  jubileuszu  30-lecia powstania osiedla  „Bańgów”.  I trzeba przy-

znać, że zarówno w przedpołudniowej rywalizacji sportowej, jak i popołu-
dniowej oraz wieczornej części muzycznej bawiono się przednie…
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IMPLANTY, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości

JEDNOWIZYTOWE LECZENIE KANAŁOWE Z MIKROSKOPEM
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, PROTETYKA- PEŁNY ZAKRES

KARDIOLOGIA, echo serca, holtery, NEUROLOGIA, 
Leczenie chorób naczyń, USG - Doppler Dupplex REUMATOLOGIA

STOMATOLOGIA - LECZENIE I PROTEZY ZĘBOWE

ul. E. Orzeszkowej 20, Siemianowice Śl. Michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97
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Bawiono się na 30-leciu „Bańgowa”
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Zdjęcia zamieszczone obok nie wy-
magają dodatkowego komentarza, bo 
co można wyjaśniać takim bezmógow-
com, skoro ręce opadają nad ich czy-
nami. Jedyne słowa, jakie cisną się na 
usta są wulgaryzmami i to bynajmniej 
nie kuchennej łaciny.

Może to im oczy otworzy: zniszczy-
łeś nie tylko własne pieniądze, a może 
zniszczyłeś własne pieniądze!!!

A w osiedlach zanotowano:
 „Michałkowice”

- plac zabaw Przyjaźni 44-46 – poła-
mano deskę jednej z ławek,

- boisko wielofunkcyjne Przyjaźni 44-46 
– skradziono kilka boiskowych za-
ślepek.

 „Bańgów”
- Władysława Reymonta 26 – znisz-

czono samozamykacz,
- Marii  Skłodowskiej-Curie  77 

– uszkodzono niektóre elementy za-
bawowe.

im. Juliana Tuwima
- Okrężna  1 – zdewastowano samo-

zamykacz,
- Okrężna  5,  Wojciecha  Korfantego 

3A, 4B, 7B,  Hermana  Wróbla  4A, 
9C – bohomazy na elewacjach,

-  ul.  Okrężna – kolejna dewastacja 
ogrodzenia placu zabaw,

- Okrężna 5, 13, Leśna 13 – podpa-
lono pojemniki do segregacji odpa-
dów. pes

Oby tak dalej
Od relacji miasto – zarządca 

zależy sporo. O tym jak współ-
praca ta układa się w naszym 
mieście na koniec kadencji pi-
sze Adam  Cebula,  przewod-
niczący Rady Miasta Siemia-
nowice Śląskie.

Miasto Siemianowice Ślą-
skie jest gminą, w której zde-
cydowana większość obywateli 
mieszka w zasobach spółdziel-
ni mieszkaniowych. W miesz-
kaniach należących do Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszka-

niowej mieszka ponad 40% obywateli miasta. Dużą spółdziel-
nią jest również Spółdzielnia „Michał”. Działają także spółdziel-
nie „Fabud” i „Siemion”. Każda z tych spółdzielni jest gospoda-
rzem znacznej części terenów, chodników, dróg, itp. Wizerunek 
miasta w znacznej części zależy więc od tego, jakimi gospoda-
rzami są wspomniani zarządcy. Szczęściem dla naszego gro-
du jest fakt, że spółdzielnie mieszkaniowe bardzo dobrze dbają 
o porządek oraz wygląd na swoim terenie. Często jednak wyni-
kają sprawy, wymagające współpracy nie tylko pomiędzy spół-
dzielniami, co ma miejsce, ale przede wszystkim do koegzy-
stencji z gminą. Dlatego ważnym elementem dla właściwego 
rozwoju miasta jest odpowiednia współpraca, wspólne działa-
nia oraz synchronizacja podejmowanych przez obie strony dzia-
łań. Obecnie udało się wypracować skuteczną formę konsulta-
cji oraz rozwiązywania problemów w większości tematów. Du-
że znaczenie dla realizacji tych zagadnień ma również budżet 
partycypacyjny, który dopuszcza realizację zadań na terenach 
spółdzielczych pod warunkiem otrzymania takiej zgody ze stro-
ny właściciela gruntu. Oczywiście są także tematy sporne, któ-
re czekają na rozwiązanie, ale jeżeli dąży się do porozumienia 
a interes mieszkańców jest nadrzędny, to wcześniej czy później 
uda się dojść do porozumienia. Wszystkim spółdzielcom, z któ-
rymi do tej pory przyszło mi współpracować serdecznie dzięku-
ję. Życzę, aby w najbliższej kadencji relacje Rada Miasta siemia-
nowickie spółdzielnie mieszkaniowe układały się jak najlepiej dla 
dobra naszych mieszkańców. Adam Cebula

Więcej przestrzeni  
na wypoczynek

Rozmowa z Jakubem Nowakiem,  
członkiem Rady Osiedla Węzłowiec

Na  naszych  osiedlach  po-
jawiły  się  już  altanki  z miej-
scami do grillowania, nie ma 
obawy przed dewastacją?

Jakub  Nowak: - Zdecydo-
wanie, coraz bardziej doce-
niamy miejsca wspólnej re-
kreacji, a tym samym o nie 
dbamy. Nie inaczej będzie 
z altankami do grillowania, 
które pojawiły się w naszym 
mieście. A jeśli widzimy nie-
właściwe zachowanie – poin-
formujmy służby, dzięki cze-

mu wspólnie będziemy dbać o nasze osiedla. 
- Sądzi Pan, że mieszkańcy będą z nich korzystać?
Jakub Nowak: - Jestem o tym przekonany, sam już mia-

łem okazje wypróbować ze znajomymi i gorąco polecam 
innym. Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma na 
swoich osiedlach bardzo fajne miejsca gdzie można się 
spotkać, porozmawiać, spędzić generalnie wspólnie czas. 
Odnowione skwery na os. Młodych oraz Wróbla i Korfan-
tego, Ogród Społeczny teraz doszły grille, a za rok na Wę-
złowcu będzie zrewitalizowane kolejne miejsce, gdzie poja-
wi się między innymi siłownia na wolnym powietrzu. 

-  W takim  razie,  co  nowego  mogłoby  się  jeszcze 
pojawić?

Jakub Nowak: - Zaczęły już powstawać ścieżki rowerowe 
i wypożyczalnie jednośladów, teraz pora, aby były połączo-
ne w jeden system w ramach metropolii. Te zmiany w więk-
szej skali przełożą się na sytuację na naszych osiedlach. 
Mniejsza liczba samochodów to mniej parkingów i więcej 
zieleni. SSM zmienia się też dzięki jej członkom i pomy-
słom zgłaszanym przez mieszkańców. Dlatego zachęcam 
do kontaktu z Radami Osiedli.

jan

29 września br. w Domu Kultu-
ry „Chemik” odbyło się Wal-

ne  Zebranie  Okręgu  Śląskiego  Pol-
skiego Związku Krótkofalowców. W 
jego trakcie Zbigniewowi Krupskiemu - 
kierownikowi DK, wręczono medal im. 
Braci Odyńców Za zasługi dla rozwoju 
Krótkofalarstwa Polskiego.

Medal Odyńców
Zaznaczyć należy, że jest to dopiero 

40 medal wręczony w jego 10-letnim ist-
nieniu. Mimo że medal wręczono szefo-
wi „Chemika” jest on dowodem uznania 
dla Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, która umożliwia działalność Ślą-
skiego Związku Krótkofalowców PZK 06

Bracia Stanisław i Janusz Odyńcowie 
to prekursorzy polskiego krótkofalarstwa 
i radiofonii w latach 20. ubiegłego wieku.

Dbaj o swoje
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Andrzej Lekston, profesor doktor habilitowany nauk medycznych jest niekwestionowanym autorytetem w dzie-
dzinie schorzeń sercowo-naczyniowych. Od dziesiątków lat związany jest z zabrzańskim ośrodkiem kardiologii tj. obec-
nie Śląskim Centrum Chorób Serca. Rozwój naukowy w zakresie kardiologii inwazyjnej rozpoczął w 1977 roku podejmu-
jąc pracę w pierwszej na Śląsku Pracowni Hemodynamiki w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu. Był współpra-
cownikiem Zbigniewa Religi. Z profesorem Andrzejem Lekstonem przeprowadzimy kilka rozmów o sercu i układzie krą-
żenia. Będą to rozmowy o maksymalnym stopniu przystępności. 

Z sercem na Ty
Z profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych Andrzejem Lekstonem – rozmawia Piotr Sowisło, 

-  Panie  profesorze,  w poprzedniej 
rozmowie wskazał Pan na kilka czyn-
ników  mających  bardzo  negatywny 
wpływ na pracę naszego serca i nie-
jako fundowanych mu przez nas sa-
mych.  Wiem,  że  sporo  czasu  po-
święca  Pan  czystości  naszego  po-
wietrza  i jego  ogromnym  oddziały-
waniu  na  funkcjonowanie  naszego 
serca,  organizmu.  Uczestniczy  Pan 
w różnych  spotkaniach  i podkreśla 
te  zagrożenia  oraz  czynnie  działa 
na rzecz poprawy jakości powietrza. 
O smogu  ostatnio  mówi  się  bardzo 
dużo... ale  te szkodliwości zapewne 
znane są od lat...

- Badania prowadzone były już od 
dawna. Jednak ich wyniki nie znajdo-
wały siły przebicia. Czyli nikt z decy-
dentów nie chciał po prostu tego słu-
chać, bo był to temat zdecydowa-
nie niewygodny politycznie. Mogę po-
wiedzieć, że nareszcie się to zmieni-
ło i teraz nie tylko się mówi, ale po na-
szych alertach, a to cieszy, podejmu-
je konkretne przedsięwzięcia. Z rapor-
tu WHO z 2016 roku wynika, że na 
świecie jest około 7 mln przedwcze-
snych zgonów spowodowanych zanie-
czyszczeniem powietrza w tym prawie 
3 mln razem to choroba niedokrwien-
na serca (1 mln) i udar mózgu (1 mln) 
oraz 1 mln to ostra niewydolność od-
dechowa i POCHP (0.4 mln i rak płu-
ca (0.4mln). W Polsce wg Raportu Eu-
ropejskiej Agencji Środowiska rocznie 
stwierdza się prawie 50 000 zgonów, 
z podobnymi proporcjami. Wzrost 
umieralności w populacji ogólnej zo-
stał dobrze udokumentowany. Staty-
styczny mieszkaniec UE żyje 8 mie-
sięcy krócej, Polak aż 10 miesięcy. 
Wg różnych analiz powietrze jest siód-
mym czynnikiem ryzyka rozwoju wielu 
schorzeń po nieodpowiedniej diecie, 
nadciśnieniu tętniczym, paleniu papie-
rosów, wysokim poziomie cholestero-
lu, otyłości i nadwadze oraz cukrzycy. 

-  Czy  wiadomo,  jakie  konkretnie 
substancje wywołują choroby, o któ-
rych Pan mówi?

- Zarówno pyły jak i gazy, nie można 
ich oddzielać. To jest właśnie to, na co 

nie mamy wpływu. Jeżeli widzimy wo-
dę, która jest brudna, to jej nie pijemy. 
Ale nie możemy przecież powiedzieć, 
że skoro powietrze jest zanieczysz-
czone, to nie będziemy oddychać. A to 
co wdychamy, wpływa fatalnie m.in. 
na układ sercowo-naczyniowy, odde-
chowy i centralny układ nerwowy. Go-
spodyni zwraca uwagę, że ma brudne 
firanki, zakurzone meble, ale nie myśli, 
skąd się to bierze, tylko chwyta za od-
kurzacz i czyści. A jak my możemy od-
kurzyć nasze płuca? W efekcie spada 
nasycenie krwi tlenem, dochodzi też 
do upośledzenia absorpcji tlenu przez 
czerwone krwinki. Możemy je porów-
nać do wagoników, które przewożą 
węgiel do elektrowni. Krwinki czerwo-
ne dostarczają tlen do naszych komó-
rek. Jeżeli te krwinki nie będą nasyco-
ne tlenem w odpowiednim stopniu, to 
nasze serce będzie musiało szybciej 
pracować. Będzie się szybciej męczyć, 
a wydolność organizmu spadnie. 

Podam konkrety. Przeanalizowali-
śmy 43 249 przypadków zawału ser-
ca, 25 123 udarów mózgu, 4 260 za-
torowości płucnej, 32 788 hospitaliza-
cji pacjentów z migotaniem przedsion-
ków, 14 016 058 wizyt w poradniach 
w latach 2006–2014 oraz 170 626 
zgonów z każdej przyczyny, w tym 
74 052 z przyczyn sercowo-naczy-
niowych w latach 2006-2013 – mate-
riał pracy doktorskiej kol. Anety De-
sperak. Zaobserwowaliśmy większe 
ryzyko wystąpienia zawału przy wyż-
szych stężeniach w powietrzu tlen-
ku i dwutlenku azotu, pyłów zawie-
szonych PM10, niższych stężeniach 
ozonu i niższych wartościach ciśnie-
nia atmosferycznego. Z kolei wyż-
sze prawdopodobieństwo udaru mó-
zgu związane było z wyższymi stęże-
niami tlenku i dwutlenku azotu, tlenku 
węgla, pyłów PM10, mniejszą prędko-
ścią wiatru oraz... ogłoszeniem alarmu 
smogowego od 3 do 5 dni przed uda-
rem. Pacjenci z migotaniem przed-
sionków byli częściej hospitalizowa-
ni przy wyższych stężeniach tlen-
ku i dwutlenku azotu, niższych stęże-
niach ozonu oraz gdy prędkość wiatru 

była mniejsza. A hospitalizacje z po-
wodu zatorów płucnych były częstsze 
w przypadku wyższego stężenia tlen-
ku i dwutlenku azotu, niższego stę-
żenia ozonu i wyższej wilgotności po-
wietrza. Lekarze naukowcy zauważy-
li, że śmiertelność z przyczyn serco-
wo-naczyniowych była wyższa przy 
wyższych stężeniach dwutlenku siarki 
i ich kumulacją aż do 40 dni wstecz, 
dwutlenku i tlenku azotu oraz tlen-
ku węgla, pyłów zawieszonych PM10 
i PM2,5 i ich kumulacją do... 90 dni, 
a także ogłoszeniem alarmu smogo-
wego, a efekt ten utrzymywał się do 
14 dni po ogłoszeniu alarmu.

- Statystyka jest bardzo wymowna. 
Co  w takim  razie  możemy  jeszcze 
zrobić  bo  pewne  programy  popra-
wy jakości powietrza już wdrożono?

- To powtórzę cieszy, ale musimy 
nadal edukować by zmieniać mental-
ność. Sąsiad, który pali śmieci często 
nie wie, że szkodzi nie tylko innym, 
ale i sobie. Dzisiaj, jeżeli ktoś zgło-
si to straży miejskiej, będzie uważany 
za donosiciela i wielu ludzi obróci się 
przeciwko niemu, a nie temu, który 
truje. Koniecznym jest uzmysławianie, 
że teraz to, co mamy w powietrzu, to 
przede wszystkim efekt niskiej emi-
sji, która pochodzi z gospodarstw do-
mowych gdzie często pali się wszyst-
kim (procesy spalania poza przemy-
słem 49,7%) oraz transportu drogo-
wego (13,5%), wg Krajowego Ośrod-
ka Bilansowania i Zarządzania Emi-
sjami 2014- KOBIZE). Ja ze swej stro-
ny nadal będę orędownikiem poprawy 
jakości powietrza.

-  Panie  profesorze  serce  zaczyna 
boleć,  gdy  się  słucha  i analizuje  to 
co  Pan  mówi.  Co  zrobić  jak  będzie 
bolało dłużej?

- Jeśli ktoś czuje bóle w klatce pier-
siowej, które nie przemijają po po-
daniu nitrogliceryny, powinien bez-
względnie dzwonić po pogotowie, bo 
są to objawy zawału serca, który po-
winien być leczony tak szybko, jak to 
możliwe - złota godzina.

Dziękuję za rozmowę
Rozmowa nie autoryzowana
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Wzrost poziomu wilgotności a w efekcie rozwój pleśni i grzybów, kondensacje zanieczyszczeń toksycznych, 
niedobór powietrza koniecznego podczas spalania, szczególnie w mieszkaniach z instalacją gazową, odwró-

cenie przepływu powietrza, zaczadzenie. Jak do tego wszystkiego nie dopuścić? 
Aby w mieszkaniu następował prawi-

dłowy obieg powietrza, muszą zadzia-
łać i współgrać z sobą dwa mechani-
zmy: dopływ świeżego powietrza do 
mieszkania - przez okna, drzwi i jego 
„odpływ” z domowymi „naleciałościa-
mi” – drożnym przewodem wentyla-
cyjnym, który zaczyna się w naszym 
mieszkaniu kratką wentylacyjną. Naj-
prościej mówiąc:

za wpuszczanie powietrza 
do „M” odpowiedzialny jest 

mieszkaniec, za jego wypuszczanie 
– Spółdzielnia.

Raz w roku wykonywane są w budyn-
kach administrowanych przez SSM kon-
trole, polegające na sprawdzeniu, czy 
wentylacja działa w nich prawidłowo. 

Jak wygląda to w praktyce?
To zadanie zlecane jest firmom po-

siadającym odpowiednie uprawnie-
nia. Jeśli podczas przeglądu kominiarz 
zauważy problem,wówczas miesz-
kańcom zaleca się rozszczelnić okna, 
drzwi balkonowe, zamontować dodat-
kowy nawiewnik okienny. Wszystko jest 
zaprotokołowane. Nie stosując się do 
zaleceń kominiarskich, lokator bierze 
na siebie odpowiedzialność w przypad-
ku nieszczęścia. 

Zarządcę z kolei, do okresowych 
kontroli zobowiązują przepisy ustawy 
Prawa budowlanego. Spółdzielnia mu-

si dopilnować, aby przewody wentyla-
cyjne w budynku – te niewidoczne dla 
nas, poprowadzone wewnątrz – były 
drożne. W jaki sposób? Kominiarzom 
zleca się kontrolę i ewentualne czysz-
czenie tychże przewodów, począwszy 
od komina na dachu. Lina zakończona 

kulą i szczotka kominiarska, czyli atry-
buty, z którymi od dziecka kojarzymy 
kominiarza, właśnie do tego celu służą.

Zasada dobrej wentylacji budynku
zakłada – patrz przykładowy ry-

sunek – napływ powietrza do po-
mieszczeń najmniej zanieczyszczo-
nych, a więc w przypadku budyn-
ków mieszkalnych do pokoi, a na-

Nie róbmy z mieszkania konserwy

Kominiarze mają obowiązek sprawdzić drożność przewodów  
kominowych - tu Aleja Młodych 10-15

ciąg dalszy na str. 28
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Pokój
napływ powietrza
przez nawiewnik
okienny, mikrowentylację 
lub wycięcie w uszczelce, 
usuwanie przez szczelinę 
w drzwiach

Pokój
napływ powietrza przez 
nawiewnik okienny, 
mikrowentylację lub 
wycięcie w uszczelce, 
usuwanie przez szczelinę 
w drzwiach.

Łazienka
napływ powietrza przez szcze-
linę w drzwiach, usuwanie 
przez kanał wentylacyjny

Kuchnia
napływ powietrza przez 

nawiewnik okienny, 
mikrowentylację lub 

wycięcie w uszczelce, 
usuwanie przez wyciąg 

nie mechaniczny i ka-
nał wentylacyjny

Sypialnia
napływ powietrza 
przez nawiewnik 

okienny, mikrowen-
tylację lub wycięcie 

w uszczelce, usuwa-
nie przez szczelinę 

w drzwiach

Łazienka
napływ powietrza przez kratkę 
w drzwiach, mikrowentylację, 

część powietrza zużywana 
przez piecyk, część usuwana 

przez kanał wentylacyjny

Rysunek ma charakter poglądowy 
i prezentuje zasady wentylacji obo-
wiązujące w każdym budynku.



stępnie przepływ do kratek wywiew-
nych w pomieszczeniach o większym 
stężeniu zanieczyszczeń – kuchni, 
łazienek, toalet i pomieszczeń bez-
okiennych.

Proces ten jest możliwy jedynie wte-
dy, gdy do budynku, mieszkania do-
staje się ilość świeżego powietrza 

zapewniająca wymaganą intensyw-
ność usuwania zużytego, jego swo-
bodny przepływ między pomieszcze-
niami i odpowiedni ciąg kominowy 
umożliwiający wypływ na zewnątrz. 
Pierwszym  poważnym  ostrzeże-
niem o złej wentylacji w mieszkaniu 
jest utrzymujące się ciągle zaparowa-
nie szyb wewnątrz. 

Szczelność pomieszczeń, wilgoć,
a oszczędność energii

Brak dostatecznej wentylacji powodu-
je, że w powietrzu gromadzi się wilgoć, 
którą musimy ogrzać. Pamiętajmy: Do 
ogrzania  1  kg  powietrza  o 1OC  po-
trzeba  energii  o wartości  0,24  kcal, 
zaś do ogrzania 1 kg wody już 1 kcal, 
czyli cztery razy więcej!!! Sprawa jest 
prosta – ogrzewamy wodę. Ba, bada-
nia dowiodły, że odczuwanie chłodu jest 
wyższe przy większej wilgotności. Jeże-
li więc w mieszkaniu, przy 18 OC panuje 
100% wilgotności, to jesteśmy przeko-
nani, że temperatura wynosi 12 do 15 
stopni. Z kolei przy tej samej tempera-
turze i wilgotności 60% wydaje się nam, 
że jest cieplej o kilka stopni.

Nadmierna wilgoć, czytaj nieprawi-
dłowa wentylacja, to także „raj” dla 
grzybów i pleśni, zmniejszenia zawar-
tości tlenu w powietrzu i to najprost-
szy kierunek do powstania znanego 
już nauce syndromu chorego budynku.

Odpowiedzialność
Każdy z użytkowników mieszkania/

budynku musi mieć świadomość, że 
niezastosowanie się do zasad prawi-
dłowej wentylacji może powodować 
szereg uciążliwości i prowadzić do nie-
szczęścia. Nie odpuszczajmy terminów 
obowiązkowych przeglądów. Nie lekce-
ważmy zaleceń kominiarskich, mimo że 
czasem wydawać się mogą nam bez-
sensowne… Rafał Grzywocz, pes

Nie róbmy z mieszkania konserwy
ciąg dalszy ze str. 27
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Krzewy lawendy
Szanowna Redakcjo!

Mam pewną prośbę w związku z za-
twierdzeniem nazwy Skweru Lawen-
dowego... Czy może osoby, które za-
proponowały w konkursie ww. nazwę, 
mogłyby otrzymać wiosną po krzacz-
ku/sadzonce okazałej lawendy, podob-
nej do tej – sadzonej na skwerze?

Z góry dziękuję.
Pozdrawiam

Irena Skwara
P.S. Szkoda, że lokal Gregory na 

Skwerze Lawendowym nie jest otwar-
ty do południa...

Zarząd SSM: Nazwa „Skwer La-
wendowy” po długich debatach 
nad zgłoszonymi kilkunastoma 
propozycjami została wybrana 
przez Radę Osiedla „Młodych”. Ma-
my nadzieję, że w najbliższej per-
spektywie zastąpi ona w świado-
mości mieszkańców dotychczaso-
wą przyjętą samorzutnie, tj. plac 
pomnikowy.

Sądzimy, że w momencie dokony-
wania wiosennych uzupełnień i na-
sadzania nowych krzewów admini-
stracja osiedla udostępni pomysło-

dawcom tej nazwy możliwość otrzy-
mania sadzonki lawendy.

Godziny otwarcia wspomnianego 
przez Panią lokalu gastronomiczne-
go są niezależne od Spółdzielni. Na-
jemcy lokalu poddajemy pod rozwa-
gę zgłoszoną propozycję.

Jak to jest 
z parkowaniem

Dzień dobry!
Mam takie pytanie: jestem miesz-

kańcem SSM dokładnie ul. Fojki-
sa 5, i chodzi mi o nasz parking czy 
mogą parkować na nim samochody 
różnych wspólnot mieszkaniowych 
(notorycznie) nie płacąc np. fundu-
szu remontowego (regularnie 4-5 
samochodów dziennie) a mieszkań-
cy szukają miejsca po całym osie-
dlu!!!!!!!!

Zarząd SSM: Problem miejsc par-
kingowych w związku ze zwiększa-
jąca się systematycznie ilością sa-

mochodów jest bolączką nie tylko 
w naszej Spółdzielni.

My przyjęliśmy, co podkreśla-
my od lat, że tereny są ogólnodo-
stępne i specjalne odgradzanie par-
kingów nie jest zasadne chociaż-
by ze względu na fakt, iż stanowiło-
by to znaczący problem np. dla od-
wiedzających nas członków rodzi-
ny, gości. Niestety, ze względu na 
posiadane tereny Spółdzielnia nie 
jest w stanie zapewnić dla każdego 
mieszkania po chociażby jednym 
miejscu.

Zaznaczamy, że non stop czyni-
my starania by racjonalnie powięk-
szać ilość miejsc parkingowych, 
ale pamiętać musimy, że osiedle 
nie może stać się kamienną pusty-
nią i muszą na nim znaleźć się tere-
ny zielone, ławeczki, śmietniki itd.

Doprecyzujcie godziny 
odczytów, przeglądów

Był dziś (22 września - dop. red.) 
w mojej klatce schodowej przegląd 
techniczny instalacji elektrycznej 
w mieszkaniach. Napisano w ogłosze-

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

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy,  że  anonimami,  szczególnie  z uwaga-

mi  personalnymi  kierowanymi  do  innych 
osób,  zajmować  się  nie  będziemy.  Uważa-
my, że  tak,  jak przedstawiamy się nieznajo-
mym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc 
czy też telefonując do nas.

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

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redak-
cji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych od-
powiedzi tym bardziej, że często przedstawione życzenie, 
bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania w dzie-
siątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 
respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej liczby 
osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które w są-
siedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. Istotą 

tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie Pań-
stwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zdarzyć, 

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

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

To cieszy. Informujemy, że zdjęcia te nie zawsze nadają się 
do publikacji ze względu na ich techniczną jakość. Wyma-
gania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidło-
wo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być 
wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Większość foto-
grafujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość lub świado-
mie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej 
miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fotografia, by 
była dobrej jakości w druku, często miałaby wymiar znacz-
ka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na względzie lub nie 
liczyć na publikację.

...wołem 
wraca

ciąg dalszy na str. 30

29MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2018



niu, że odbędzie się on między 8.00 
rano a 17.00 po południu. Do mnie 
zajrzeli krótko przed 17.00... Trochę 
to idiotyczne, żeby tracić cały dzień 
w oczekiwaniu na fachowców. 

Chciałabym zasugerować, żeby ta-
kie godziny odczytów bardziej na przy-
szłość doprecyzowywać w podziale na 
klatki schodowe, na przykład: Skrzeka 
i Wójcika od - do, Boh. Westerplatte 
od - do. Nerwów ludziom oszczędzicie. 

Pozdrawiam.
Mieszkanka z klatki

Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 5A
Dane do wiadomości Redakcji.

Zarząd SSM: Przyjmujemy Pani 
uwagę za zasadną ze wszech miar. 
Administracja osiedla postara się 
bardziej precyzyjnie – na tyle na ile 
będzie to możliwe – podawać termi-
ny z orientacyjnymi godzinami prze-
widywanego przeglądu w danej klat-
ce schodowej.

Dziękujemy za słuszne spostrzeże-
nie i przepraszamy za kłopot.

Co dalej z byłym 
Gimnazjum nr 2?

Korzystając z okazji spotkania re-
daktora naszej gazety w terenie, 
chciałbym za pośrednictwem prasy 
potwierdzić lub zdementować krążą-
ce po osiedlu Przyjaźni pogłoski, ja-
koby w dawnym michałkowickim Gim-
nazjum nr 2, dziś nieczynnym, miałby 
w niedługim czasie powstać hotel ro-
botniczy dla przyszłych pracowników 
rozbudowującego się zakładu Adient 
Seating Poland, m.in. pochodzących 
z Ukrainy? Trochę, powiem szcze-
rze, zaniepokoiłem się jak to usłysza-
łem, bo w środku osiedla, blisko SSM-
-owskich budynków taki hotel byłby jak 
„strzał w kolano”.

Chciałbym zarazem podziękować 
również za odważną decyzję o budo-
wie parkingu w środku osiedla Przyjaź-
ni (Przyjaźni 18-22 - dop.). Dużo sły-
szę narzekania, ale on naprawdę jest 
tu potrzebny. Od kilku lat ci, co wraca-
ją do domu późnym popołudniem albo 
wieczorem, z roku na rok zmuszeni są 
parkować coraz dalej domu i w coraz 
dziwniejszych lokalizacjach.

Dziękuję za udzieloną odpowiedź.
Mieszkaniec z ul. Przyjaźni 24
Dane do wiadomości Redakcji.

Redakcja „MS”: O odniesienie się 
do krążącej plotki o zamianie szkoły 

w hotel poprosiliśmy Annę Zasadę-
-Chorab, wiceprezydent miasta. Pani 
prezydent powiedziała nam:  Tak jak 
Prezydent Miasta informował podczas 
spotkań z mieszkańcami - o przezna-

czeniu obiektu po dawnym Gimnazjum 
nr 2 jeszcze nie zdecydowaliśmy. Mogę 
zapewnić czytelników, że budynek na 
pewno zostanie zagospodarowany dla 

potrzeb mieszkańców naszego miasta, 
a jakich grup społecznych, to pokaże 
najbliższy czas oraz rozmowy z miesz-
kańcami i nową  Radą Miasta. O hotelu 
robotniczym w żadnym ze scenariuszy 
nie ma w Urzędzie Miasta mowy. 

Kto „ozdabia” 
nasze osiedle

Szanowni Administratorzy Osiedla 
Wróbla Korfantego.

Ostatnimi czasy elewacje budynków, 
klatek schodowych całego osiedla 

przyozdabiają napisy Szaman CWEL, 
Szaman Konfident. Przy powyższych 
napisach widnieje niejednokrotnie imię 
i nazwisko Łukasz (...) lokatora Kor-
fantego 4b. Przez pewien czas na par-
terze widniał napis ubliżający Łuka-
szowi (...), który przypuszczalnie przez 
opiekuna nieletniego został białą farbą 
zamalowany w taki sposób, że zosta-
ły zalane skrzynki pocztowe oraz pod-
łoga. Nowe napisy pojawiają się prak-

tycznie codziennie. Czy administra-
tor osiedla nie może wezwać opieku-
nów nieletniego w celu wyjaśnienia, 
kto ozdabia nasze osiedle?, złożyć za-
wiadomienie na policję w celu przesłu-
chania chłopca, który chyba wie, kto 
na niego wypisuje takie teksty?

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy 
zostaną podjęte jakieś środki.

Z poważaniem.
Mieszkaniec Korfantego 4b

- Piotr L.
Dane do wiadomości Redakcji.

Zarząd SSM: Fakt systematyczne-
go i notorycznego obsmarowywa-
nia obelżywymi napisami elewacji 
budynków a także ścian klatki scho-
dowej został oficjalnie zgłoszony do 
Komendy Miejskiej Policji w Siemia-
nowicach Śląskich, która aktualnie 
prowadzi dochodzenie w tej spra-
wie. O wynikach postępowania po-
staramy się poinformować w jed-
nym z kolejnych wydań „MS”.

Uważamy jednocześnie, że rodzi-
ce, opiekunowie Łukasza, któremu 
te napisy ubliżają, winni podjąć sa-
modzielne starania zmierzające do 
obrony dobrego imienia.

Ciąć żywopłoty staranniej
Chciałbym zasugerować, by Spółdziel-

nia postarała się dopilnować, aby w przy-
szłości żywopłoty cięte były staranniej, bo 
u nas na Pocztowej 10 ostatnio sp...

Poza tym, ktoś okaleczył nam ład-
ne drzewo rosnące przy domu od stro-
ny ulicy, prawdopodobnie specjalnie 
je łamiąc. Proszę piętnować takie za-
chowania.

p. Jeszke
ul. Pocztowa 10

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 29
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Zarząd SSM: Pana uwagę o koniecz-
ności staranniejszego dokonywania 
przycinania żywopłotu przyjmujemy.

Odmiennym zagadnieniem zna-
nym administracji osiedla jest po-
sadzona przez Pana wierzba będą-
ca przyczyną niesnasek sąsiedz-
kich. Uważamy, że jakiekolwiek wy-
żywanie się na osiedlowych drzewo-

stanach jest karygodne. Na łamach 
„MS” takie przypadki są stanowczo 
i zdecydowanie piętnowane.

Skwer na os. „Młodych”
Dzień dobry.

Jestem lokatorem przy ul. Boh We-
sterplatte o 40-letnim stażu. Chciałbym 
poruszyć temat skwerku przy ul. Boh. 
Westerplatte (chodzi o skwer z tyłu za 
klatkami, tam gdzie są teraz remonto-
wane balkony).

Jako dziecko bawiłem się tam w pia-
skownicy. Chodzi o to, że przez 40 lat 
ten skwer jest niezauważany przy wy-
konywaniu różnych remontów.

Całe osiedle Młodych jest superład-
ne: wyremontowane alejki, ścieżki przy 
dalszych blokach przy Al. Młodych, 
zrobione skwery z kwiatami, chodni-
ki, ławki, a tu jakby o nim zapomnieli 
i czas się zatrzymał.

Czy SSM ma w planach wyremonto-
wanie tego skweru? Wymiana asfaltu 
popękanego na kostkę i zagospoda-
rowanie skweru na Boh. Westerplat-
te 4-12?

Bardzo proszę o interwencję i odpo-
wiedź. Dziękuję!

Mieszkaniec z Bohaterów Wester-
platte 12

Dane do wiadomości
 Redakcji.

Zarząd SSM: Bardzo dziękuje-
my za pochlebne opinie o wyglą-
dzie osiedla „Młodych” i jednocze-
śnie zapewniamy, iż Rada Osiedla 
oraz administracja przewidują odpo-
wiednie zagospodarowanie terenu, 
o którym Pan pisze.

Prosimy jednak o zrozumienie, że 
występują też ograniczenia szczegól-

nie finansowe, które nie pozwalają zre-
alizować wszystkiego jednocześnie.

Jest pożądany na bis 
- o naszej zieleni

Witam.
Zaciekawił mnie tekst w numerze 

300/2018 na stronie 22 w temacie 
„Jest pożądany”. Dotyczy on sposo-
bu sadzenia żywopłotu przy ul. Ślą-
skiej. Przypomniało mi się, gdy przed 
jakimś czasem na ul. Wróbla 7 wyci-
nano kilkanaście drzew i apelowałem 
o nasadzenie nowych. Wtedy Admi-
nistracja wzdłuż krótkiej ulicy łączą-
cej ul. Wróbla z ul. Kapicy posadzi-
ła 12 drzewek. W odpowiednim od-
stępie od ulicy, gdyż jest tam zapla-

nowany chodnik. Z tego przyjęło się 
9 sztuk. Przyjęły się 3 choinki przed 
blokiem, które po raz pierwszy na wio-
snę wypuściły nowe igliwie. Gdyż tro-
chę o nasadzenie drzew trzeba było 
„powalczyć” przy innym temacie po-
dziękowałem Pani Kierownik i Admi-
nistracji za to, że dokonali nasadzeń. 
W kolejnym roku Administracja sama 
po przeciwnej stronie nasadziła kolej-
nych 12 drewek. Niestety, latem tego 
roku zostały wszystkie 12 sztuk zu-
tylizowane, gdyż żadne drzewko się 
nie przyjęło. Przed kilu laty, już chy-
ba trzykrotnie przy Wróbla 7 D uzu-
pełniano kilka metrów żywopłotu, któ-
rego do dziś nie ma. Wiem, że są go-
rące lata, że jest susza. Jednak spo-
sób nasadzenia jest istotny i rację ma 
czytelniczka G.K., że robi się to w nie-
należyty sposób. Przecież każdy wie 
jeszcze ze szkoły podstawowej, na-
uki o przyrodzie, że aby cokolwiek po-
sadzić trzeba wkopać dół, co ważne 
- wsypać odpowiedniej świeżej gle-
by, posadzić i podlać. Chyba rzeczy-
wiście nad osobami, które sadzą nie 
ma nadzoru, albo została o zgrozo 
wybrana nieodpowiednia firma, sko-
ro sadzi zieleń tak jak przedstawiła to 
czytelniczka i w podobny sposób ro-
biono to przy ul. Wróbla. Poznałem 
panią, która otrzymała pierwsze miej-

sce za przydomowy ogródek w Sie-
mianowickiej Spółdzielni. Powiedziała 
mi, że podczas sadzenia nie tylko jest 
istotna pora roku, miesiąc, dzień ale 
i faza księżyca. Niesamowite, przy-
znam, że o wpływie fazy księżyca na 
sadzenie zieleni nie wiedziałem. Na 
wszystkim trzeba się znać.

Jak widać bardzo szybko można coś 
usunąć, wyciąć, a jak trudno jest coś 
odbudować, nasadzić. Nawet, jeśli to 
nie jest zależne od człowieka, a od 
przyrody. Zatem mniej wycinajmy, tylko 
to co bardzo konieczne, a więcej skup-
my się na sadzeniu nowej zieleni. To 
jest nasz cel. Nie dyskutujmy czy po wy-
cięciu drzewa w okolicy jest obowiązek 
nasadzenia nowego, czy też nie. Obo-
wiązek dbania o zieleń mamy wszyscy. 
Ja robię to pisząc na ten temat. Admi-
nistracja czyni starania, a wykonawcy 
mają to zrobić uczciwie i rzetelnie.

Pozdrawiam.
Stały czytelnik

- moje dane tylko dla Redakcji.
Zarząd SSM: Jak wynika z treści 

Pana e-maila jest Pan jednym z wie-
lu mieszkańców Spółdzielni, którym 
zieleń na naszych osiedlach nie jest 
obojętna i za tą troskę wszystkim 
dziękujemy.

Przyjmujemy z życzliwością 
przesłane uwagi, niemniej pra-
gniemy zauważyć, iż jest czymś 
naturalnym, że jakaś część no-
wych nasadzeń się nie przyjmu-
je mimo zachowania staranno-
ści i stosownych wymogów. Nie-
wątpliwie ogromny wpływ na stan 
zieleni na terenach nie tylko osie-
dla „Tuwima”, ale i całego mia-
sta miała długotrwała susza, po-
głębiona rozprzestrzenieniem się 
na terenie naszego grodu choro-
by drzew, tzw. zarazy ogniowej. 
Dodajmy w tym miejscu, że nie 
bez znaczenia jest także fakt ja-
kości gleby (tereny pobudowla-
ne) z uwagi na jej dużą zasado-
wość. Dotkliwość ta występuje 
mimo stosownego przygotowania 
miejsc pod nowe drzewka.

Jak zapewnia administracja sys-
tematycznie prowadzone są prace 
uzupełniające ubytki zieleni dotknię-
tej powyższymi przypadkami.

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

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

ssm@poczta.fm
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Zielony Konkurs 2018 finiszuje
Jakże szkoda, że lato odeszło. Jakże żal, że ukwiecone balkony, kolorowe, piękne ogródki, ubarwiające nasze 

osiedla za 2-3 tygodnie znikną na kilka miesięcy. Nacieszmy się więc ich widokiem teraz, póki jeszcze okazję 
mamy. To ostatki...

O tym pamiętać
Najwyższa pora też myśleć nad tym, 

jak zabezpieczyć nasze rośliny wie-
loroczne na zimę, by w przyszłym 
roku ponownie były zdrowe, i urod-
ne przez wiele miesięcy. Wiele kwia-
tów już przekwitło i straciło swoją bar-
wę, którą tak przyciągało wzrok jesz-
cze niedawno. O przygotowaniu ro-
ślin na okres późno jesienny i zimo-
wy nie wolno nam zapomnieć. Nie 
wszystkie rośliny są w stanie przetrzy-
mać mrozy, śnieg i wichry – tak jak lu-
dzie, zwierzęta. A jeśli już zostawia-
my, np. iglaki, bluszcze, rododendro-
ny, azalie lub inne rośliny zimozielo-
ne na zewnątrz – właściwe jest zabez-
pieczyć je słomą czy agrowłókniną. 
One także nie przepadają za tempe-
raturami poniżej 0 stopni Celsjusza... 
Stosunkowo dobrze w zimowych wa-
runkach radzą sobie wrzosy, jednak 
przy silnych wiatrach, lepiej będzie – 
dla „świętego spokoju” – jak je scho-
wamy. I oczywiście pamiętajmy o ob-

cięciu przekwitniętych kwiatów, przy-
cięciu pędów roślin 10-15 centyme-
trów nad ziemią – wiosną wypusz-
czą nowe, po pozbyciu się zeschnię-
tych liści. Inne zaś rośliny przenosimy 
do pomieszczeń najlepiej przed za-
powiadanymi pierwszymi przymroz-
kami. Choć niekiedy o to ciężko, bo 
te wpraszają się niezapowiedziane... 
Oleandry, fuksje, heliotropy, pelargo-
nie, werbenę czy uczep słusznie bę-
dzie przenieść do pomieszczeń, ale 
tych chłodniejszych (!).

Podsumowując...
Balkonom i ogródkom przyglą-

daliśmy się praktycznie od przeło-
mu kwietnia i maja. Miesiąc w mie-
siąc pokazywaliśmy te ciekawsze, 
podsuwaliśmy przez to pomysły in-
nym mieszkańcom, współlokatorom 
na zagospodarowanie swojego ką-
cika. Nieraz sami mocno się dziwili-
śmy, z jakim polotem można zrobić 
niewielki balkon czy ciasno do do-
mu przylegający ogródek. Jak z po-

mysłem można wykorzystać kamień, 
pień, drewnianą drabinkę, czy zuży-
tą oponę.

Są wśród mieszkańców Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
osoby, którym się chce zrobić coś wo-
kół domu, praktycznie bezinteresow-
nie – dla własnej satysfakcji, ale mi-
mochodem i dla przyjemności innych. 
Takim przykładem jest Franciszek 
Mateja, który 6 lat temu dał „drugie ży-
cie” dawnej piaskownicy przy Obroń-
ców  Warszawy  9, urządzając z niej 
ładną kwiatową rabatę. Warto takich 
ludzi doceniać.

A tymczasem wkrótce okaże się, ko-
go specjalnie powołane do tego ce-
lu osiedlowe komisje, wytypowały jako 
laureatów Zielonego Konkursu 2018. 
W drugiej połowie października, wy-
brani spotkają się wspólnie z władzami 
SSM, by odebrać symboliczne nagro-
dy i porozmawiać, radzić o roślinach, 
roślinkach, Spółdzielni...

Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str. 44
W rywalizacji wzięły udział cztery 

zespoły: „Bańgów”, „Michałkowice”, 
„Tuwima” i „Węzłowiec” – w sumie 
ponad 40 dzieci w wieku 9-12 lat. 
Po zaciętej grze najlepszą oka-
zała się drużyna z „Tuwima”, no-
tując dwa zwycięstwa i jeden re-
mis. 

- Chcemy, aby na dwóch zmoder-
nizowanych osiedlowych boiskach 
„Węzłowca” taka sportowa rywaliza-
cja w turniejach piłkarskich zagości-
ła na stałe, by odbywały się na nich 
nie tylko treningi, luźna gra, a jakieś 
większe wydarzenia sportowe. Dla-
tego wspólnie na posiedzeniu Rady 
Osiedla podjęliśmy decyzję, że takie 
zawody będą odbywały się u nas 
cyklicznie co roku – raz na boisku 
przy Wł. Jagiełły 33, a raz na obiek-
cie przy Wł. Jagiełły 3-5-7 – mówi 
Wiesław Jaźwiec, przewodniczący 
Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, a zara-
zem przewodniczący Rady Osiedla 
„Węzłowiec”.

Na zakończenie turnieju, Wie-
sław Jaźwiec, a także Piotr  Iwaniak – 
kierownik ADM i Ryszard Seręga – pre-
zes MTKKF wręczali uczestnikom pa-
miątkowe medale oraz słodkie upominki.

Imprezę zorganizowała Rada Osiedla 
„Węzłowiec” przy współpracy z osiedlową 

administracją, Miejskim Towarzystwem 
Krzewienia Kultury Fizycznej oraz tre-
nerami prowadzącymi zajęcia piłkarskie. 
Sponsorami były firmy TechPol Zdzisław 

Świtała oraz Pro-Tech Tomasz Musialski.
Sale gimnastyczne – pewne

Tymczasem jasnym stało się, że ko-
lejny rok z rzędu, dzięki współpracy 

Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i Urzędu Miasta bezpłat-
ne treningi piłkarskie dla dzieci na 
czas późnej jesieni i zimy prze-
niosą się z boisk wielofunkcyjnych 
do sal gimnastycznych czterech 
siemianowickich szkół – Zespołu 
Szkół Sportowych (Bytków), Szkoły 
Podstawowej nr 20 (os. „Tuwima”), 
Szkoły Podstawowej nr 16 (os. 
„Bańgów”) i Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych przy 
ul. W.  Budryka (os. „Michałkowi-
ce”). Szczegółowy harmonogram 
opublikowany zostanie w kolejnym 
wydaniu „MS”. Pod dachem zajęcia 
rozpoczną się począwszy od po-
niedziałku, 5 listopada br.

Zapisy wciąż otwarte
Nadal można zapisywać dzie-

ci na treningi. Nie kosztują na-
wet złotówki. Wystarczy przyjść 
z dzieckiem na jedne z zajęć i wy-
pisać odpowiednią deklarację, ja-

ką mają przy sobie trenerzy. Należy 
pamiętać jednak o sztywno ustalonym 
przedziale wiekowym 7-12 lat (funkcjo-
nują dwie grupy - 7-9 i 10-12 lat). rg

Terminy zajęć piłkarskich 
na boiskach osiedlowych 

w październiku:
„Michałkowice” - poniedziałki

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

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

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

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

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

- poniedziałki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Wł. Jagiełły 33

„Michałkowice” i „Bańgów”
- wtorki: 16.30 – 18.00

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy  
M. Skłodowskiej-Curie

Ugrali medale
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Alfonsa Zgrzebnioka 45

Okrężna 4

Pocztowa 11

H. Wróbla 4 A-D

Obronców Warszawy 9

Okrężna 15

Pocztowa 11

H. Wróbla 4 A-D

Zielony Konkurs 2018
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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

s-
46

7/
7-

16

W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM
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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 regulami-
nem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

15.10.
Władysława Jagiełły 7c, d,

Grunwaldzka 2c, d, 3a, b, c

16. 10. 
Władysława Jagiełły 3a, b, 7a, b, 13c,
Grunwaldzka 2a, b, 3d, e, f, 7, 9, 16

17. 10. 
Walerego Wróblewskiego 69,

Władysława Jagiełły 3c, d, 13a, b

18. 10. 
Walerego Wróblewskiego 71,

Władysława Jagiełły 9a, b, 11c, d,

19. 10. 
Walerego Wróblewskiego 73,

Władysława Jagiełły 1, 9c, 11a, b

19. 11. 

Bohaterów Westerplatte 4, 6,
al. Młodych 6, 7,

Ryszarda Gansińca 2, 4, 
Spokojna 1

20. 11. 

Bohaterów Westerplatte 8, 10,
al. Młodych 8, 9,

Ryszarda Gansińca 6, 7,  
Spokojna 3a

21. 11. 

Bohaterów Westerplatte 12,
al. Młodych 1, 10, 11,

Ryszarda Gansińca 8, 9, 
Spokojna 3b

22. 11. 
al. Młodych 2, 3, 12, 13,

Ryszarda Gansińca 10, 11,
Spokojna 3c

23. 11. 
al. Młodych 4, 5, 14, 15,

Michałkowicka 17-23

26. 11. ZHP 7, 10

27. 11. ZHP 9, 11

10. 12. Hermana Wróbla 1a, b, 2c, d, e, 7a, b

11. 12. Hermana Wróbla 2a, b, 3a,b, 7c, d

12. 12. Hermana Wróbla 5a, b, 6c, d

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

13. 12. Hermana Wróbla 4b, 6a, b, 8a

14. 12.
Hermana Wróbla 4a, 8b, 9a, b, c,

Wojciecha Kapicy 5

17. 12. Hermana Wróbla 15, 17

18. 12. Hermana Wróbla 19, 21

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i WYMIANY podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

15. 10. 

Komuny Paryskiej 1,
Powstańców 46a,

Emilii Plater 21, 
Wyzwolenia 10b

16. 10. 

Komuny Paryskiej 3,
Powstańców 54a,

Stawowa 5, 
Wyzwolenia 10a

17. 10. 

Komuny Paryskiej 5,
Powstańców 54b,

Stawowa 6, 
Wyzwolenia 8c

18. 10. 

Komuny Paryskiej 6b, c, 13a, b,
Powstańców 54c,

Stawowa 7, 
Wyzwolenia 8b

19. 10. 
Stawowa 11,

Wyzwolenia 6a, b, 8a,

22. 10. Stawowa 11a

19. 11. 
Jana N. Stęślickiego 1, 

ZHP 1,
Wojciecha Korfantego 1a, 9a

20. 11. 
Jana N. Stęślickiego 2, 

ZHP 2,
Wojciecha Korfantego 1b, 9b

ciąg dalszy na str. 36
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OGŁASZAJ SIĘ W „MS”
- NAPRAWDĘ WARTO

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

tel. 606 596 765 

A.A.AUTOKARY, 53, 55, 57 miejsc, 
przewozy nad Bałtyk, wycieczki 
krajowe, wesela, kina, teatry. 
#DarTransTur zaprasza, 

tel. 512 385 600 REMONTY wnętrz: elektryka, 
hydraulika, gładzie, płytki, stawianie 
ścian,          tel. 799 971 984 

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

tel. 533 336 454, (32) 765-30-41 

A.A. KOMPLEKSOWE remonty ła-
zienek i mieszkań, kosztorysy, pro-
jekty, prace dofinansowywane 
z PFRON-u, faktury, doradztwo, 20 
lat praktyki,           tel. 506 601 278 

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

tel. 662 653 111

MATEMATYKA, fizyka: średnia, 
wyższa; przygotowanie do matury, 

tel. 661 149 299 

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

tel. 510 724 303

NAPRAWA i regulacja okien PCV, 
tel. 602 314 720 

USŁUGI remontowe - kafelkowanie, 
  tel. 517 356 893 

SZKOLENIE psów, psie przedszkole, 
porady,  tel. 603 882 906 (

TELEWIZORY naprawa u klienta, 
tel. 603 898 300

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

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

602 449 907, 32 735-64-57

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

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

 tel. 510 896 202, 506 470 309 

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego 
rodzaju naprawy hydrauliczne, 
elektryka, gazowe, ślusarstwo. 
Regulacja i naprawa okien, 
kompleksowe remonty. Tanio 
– solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście,       tel. 503 427 475 

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

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań 

(specjalność łazienki), tel. 508 231 066

ELEKTRYCZNE usługi, 

tel. 502 362 393 

MALOWANIE, tapetowanie, 
panele, gładzie, 

tel. 609 255 283

MATEMATYKA - korepetycje, 
przygotowanie do matury, 

tel. 503 624 249

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

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i WYMIANY podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

21. 11. 
Jana N. Stęślickiego 3, 

ZHP 3,
Wojciecha Korfantego 1c, 9c

19. 11. 
Jana N. Stęślickiego 1, 

ZHP 1,
Wojciecha Korfantego 1a, 9a

20. 11. 
Jana N. Stęślickiego 2, 

ZHP 2,
Wojciecha Korfantego 1b, 9b

21. 11. 
Jana N. Stęślickiego 3, 

ZHP 3,
Wojciecha Korfantego 1c, 9c

22. 11. 

Jana N. Stęślickiego 4,
ZHP 4,

Szarych Szeregów 1,
Wojciecha Korfantego 2a

23. 11. 

Jana N. Stęślickiego 5, 
ZHP 5,

Szarych Szeregów 2,
Wojciecha Korfantego 2b

24. 11. 
(sobota)

ZHP 6, 
Wojciecha Korfantego 2c

26. 11. 

Jana N. Stęślickiego 6, 
Teatralna 2,

Szarych Szeregów 3,
Wojciecha Korfantego 4a

27. 11. 
Teatralna 1, 3,

Szarych Szeregów 4,
Wojciecha Korfantego 4b
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CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
    tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIESZKANIOWE
KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 517 464 157 
KUPIĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 508 215 355
KUPIĘ mieszkanie do remontu na 
Bytkowie, za gotówkę, 
  tel. 517 790 012
KUPIĘ mieszkanie 3-pokojowe lub 
większe, os. „Chemik” i os. „Węzło-
wiec”,  tel. 666 366 084
KUPIĘ mieszkanie 2-pokojowe w Sie-
mianowicach Śl.,  tel. 668 682 588
KUPIĘ mieszkanie 3-pokojowe,  
  tel. 881 652 241
KUPIĘ 1-pokojowe w Siemianowi-
cach,  tel. 508 215 355
OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl
PILNIE sprzedam słoneczną kawa-
lerkę, 30 m2, po kapitalnym remoncie, 
piętro 3/3, c.o., niski czynsz, Siemia-
nowice, Al. Sportowców, cena 89.500,  
 tel. 600 112 076
POSZUKUJĘ mieszkania do kupna 
lub wynajęcia,  tel. 508 215 355

SPRZEDAM lub zamienię 2 poko-
je z kuchnią - 31 m2 na większe 3 lub 
4-pokojowe w zasobach SSM, 
  tel. 503 916 116
SPRZEDAM mieszkanie własnościo-
we w Siemianowicach Śl. - Michałko-
wicach przy ulicy Stawowej 15B, par-
ter, o pow. 48,3 m2. 2 pokoje + kuch-
nia + łazienka, cena do negocjacji, 
  tel. 698 131 999
SPRZEDAM mieszkanie, os. „Che-
mik”, 2 pokoje, 44 m2, 
  tel. 601 411 330
ZAMIENIĘ mieszkanie i spłacę zadłu-
żenie,  tel. 509 954 191
ZAMIENIĘ kawalerkę własnościową 
po remoncie w bloku z C.O. na więk-
sze. Spłacę zadłużenie lub dam od-
stępne,  tel. 601 456 321
ZAMIENIĘ mieszkanie w kamienicy 
SM „Michał”, 63 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, na mniejsze 
- 2 pokoje w bloku. Dam odstępne lub 
spłacę zadłużenie, 
  tel. 503 804 935
ZAMIENIĘ mieszkanie dwupokojowe 
43 m2 na większe,   tel. 601 456 321
ZAMIENIĘ mieszkanie 30 m2 na osie-
dlu „Chemik” na większe w Michałko-
wicach,   
tel. 519 804 806

RÓŻNE
KUPIĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037
ZMIANA NUMERU! OPIEKUNKA 
(emerytka) podejmie pracę do 15 go-
dzin tygodniowo. Wykonam zakupy, 
umyję okna, tel. od 800 do 1000, bez 
sms-ów,   tel. 797 580 183  
SPRZEDAM ogródek,  tel. 606 664 934
SPRZEDAM ogródek R.O.D. „Zorza”, 
  tel. 509 954 191

SAMOCHODOWE
A.KUPIĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276
AUTA kupię, wszystkie marki,  
  tel. 509 954 191
GARAŻ do wynajęcia w Michałkowi-
cach, osiedle „Robotnicze”, ul. Obr. 
Warszawy (koło wąskotorówki), 
  tel. 506 998 706
GARAŻ do wynajęcia, osiedle Wróbla, 
  tel. 515 191 411
GARAŻ do wynajęcia,  tel. 508 107 408
KUPIĘ garaż Grunwaldzka - Łokietka, 
lub zamienię z Wróblewskiego,  
  tel. 505 053 309
KUPIĘ garaż na Chemiku, 
  tel. 795 234 708
DO wynajęcia garaż w „Bańgowie”, 
  tel. 503 027 676
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Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
DLA KAŻDEGO: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
PONIEDZIAŁEK

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

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

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

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

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

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

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

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

P o ł a m  g ł o w ę
Rozwiązanie SUDOKU 9/18

1 8 4 6 2 9 3 7 5

9 6 2 3 7 5 4 1 8

3 5 7 8 4 1 6 2 9

5 7 6 1 3 8 2 9 4

2 3 8 5 9 4 1 6 7

4 1 9 7 6 2 5 8 3

7 9 5 2 1 3 8 4 6

8 4 1 9 5 6 7 3 2

6 2 3 4 8 7 9 5 1

SUDOKU 10/18  

6 7 9 4

7 2

8 3 4 5 7

8 2 3

4 1 6 8 5 9

9 7 6

4 2 7 6 8

3 1

7 2 3 5

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

Od jakiegoś czasu publikujemy zagadki logiczne 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.
Wiek kierowcy autobusu

Wyobraź sobie, że jesteś 
kierowcą autobusu. Zatrzy-
mujesz się na przystan-
kach: na pierwszym – wy-
siada 5 osób, a wsiada-
ją 4, na drugim – wysiada 
6, a wsiada 1, na trzecim – 
wysiada 1, a wsiada 5. Ile 
lat ma kierowca?

Zakład
Załóż się, że w godzinę 

dwadzieścia pięć piw wy-
piję! Czy to możliwe?

Osiem zapałek
Mając do dyspozycji 8 

zapałek, ułóż jednocześnie 
dwa kwadraty i cztery trój-
kąty.

Zapałek nie wolno, ła-
mać, przecinać, wyginać, 
podpalać, dokładać, dzie-
lić, itp. 

Zapałki mają być w nie-
naruszonym stanie, takie 
jak na początku.

Powiązanie logiczne
Który z wyrazów: A, B, C, 

D, jest logicznie powiązany 
z trzema wyrazami poniżej 
(1, 2, 3)?

A) jagoda; B) owca; C) 
konik; D) las jest powią-
zane z:

1) wilk; 2) oko; 3) mila
Przeprawa przez rzekę
Dwóch kolegów chce 

przeprawić się na drugą 
stronę rzeki. Mają do dys-
pozycji tylko jedną jedno-
osobową łódkę. Czy jest 
możliwe, aby każdy z nich 
samotnie przedostał się na 
drugi brzeg, używając tylko 
tej jednej łódki? 

Oczywiście, pomijamy 
przeciąganie łódki linami, 
bosakami itp. Wpław też 
nie wchodzi w rachubę, ani 
inne sposoby przedostania 
się na drugą stronę rzeki!

Krowa na granicy
Krowa stoi na granicy 

polsko-francuskiej. Do któ-
rego państwa będzie na-
leżeć?
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

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

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

„MS” CZEKA
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ 

do 20. każdego miesiąca
tel. 32 609-14-05

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

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

REKLAMY KOLOROWE  
- moduł 5,7 x 5,0 cm:

strony środkowe -   120,98 zł 
strony:

druga i przedostatnia  - 151,23 zł 
strona ostatnia   - 181,47 zł

CENY REKLAM BRUTTO

39MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2018

OGŁOSZENIE WYBORCZE SFINANSOWANE PRZEZ KWW  SAMORZĄDOWCY 2018 

KANDYDAT DO RADY MIASTA 
SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

LISTA: KWW SAMORZĄDOWCY 2018

OKRĘG 3 – BYTKÓW

NR 4 NA LIŚCIE: MARCIN KLIMCZAK

KWW Samorządowcy 2018 to coś nowe-
go, ale w dobrym kierunku. Zależy nam na  
Siemianowicach Śląskich, aby żyło się god-
nie i wygodnie. Jestem członkiem Rady Osie-
dla Węzłowiec oraz przedstawicielem Rady  
Nadzorczej SSM.

Chcę wykorzystać moją obecną pozycją reprezentując Bytków jako radny 
w Samorządzie Miasta. Poprawa bezpieczeństwa  oraz polepszenie płynności 
ruchu na drogach oraz wyjazdach z osiedli to jeden z celów jaki postaram się 
realizować będąc radnym Miasta Siemianowice Śl. Tematów do realizacji jest 
o wiele więcej. Jeśli masz pomysł, uwagi, problemy, przyjdź porozmawiać. Na 
pewno znajdziemy rozwiązanie. 

Jestem ojcem rodziny 3+, mam doświadczenie w sytuacjach bez wyjścia.  
Problemy i ich rozwiązywanie to coś co robię zawodowo pracując w logistyce. 
Czy to czas działania na rzecz Miasta Siemianowice i ich Mieszkańców? Czas 
pokaże. Chęci i motywacji nie brakuje. Zapraszam na wybory już 21 października.  
Pozdrawiam, Marcin Klimczak.



Sałatki
Zieleniny na straganach mnóstwo. 

Ceny  wszelakich  warzyw  i owoców 
więcej  niż  przystępne.  Korzystaj-
my  z tego  wyboru  i przygotowuj-

my  wszelakie  sałatki,  tym  bardziej, 
że  oferowane  produkty  jeszcze  są 
z gruntu.

Sałatki:
-  z papryki  –  60 dag ziemniaków, 

10 małych cebulek, po 1 żółtej, czer-
wonej i zielonej papryce, 2-3 ząbki 
czosnku, 2 łyżki oleju, szklanka bia-
łego, wytrawnego wina, 2 łyżki soku 
z cytryny, bazylia, sól i pieprz. Ziem-
niaki ugotować w mundurkach, a gdy 
przestygną, obrać i pokroić w grubą 
kostkę. Czosnek drobno posiekać. Ce-
bulkę pokroić w „piórka”. Na oleju zaru-
mienić czosnek i cebulę, dodać ziem-
niaki, posolić i smażyć jeszcze przez 
chwilę. Wlać wino i dusić pod przykry-
ciem na małym ogniu ok. 15 min. Pa-
prykę umyć, pokroić w kostkę i wymie-
szać z ziemniakami. Całość skropić 
sokiem z cytryny, oprószyć pieprzem 
(może być ziołowy) i bazylią. Sałatka 
będzie smaczniejsza, jeśli zdejmiemy 
skórkę z papryki. Najłatwiej odejdzie 
po nagrzaniu papryki – aż skórka się 
zmarszczy – w gorącym piekarniku. 
Po wystudzeniu oddzielamy ją nożem.

-  holenderska  –  2-4 marchewki, 
2 kalarepy, ogórek zielony, 3 pomido-
ry, pęczek rzodkiewki, łyżka zieleni-
ny, szklanka jogurtu naturalnego, sól, 
pieprz, oliwa z oliwek. Wszystkie jarzy-
ny starannie umyć, marchewkę, kala-
repę, ogórek i pomidora obrać, pokroić 
w kostkę. Wymieszać wszystkie jarzy-
ny z jogurtem i przyprawami.

- orzeźwiająca – 1/2 melona, 1/4 ar-
buza, 1 szklanka wiśni (z kompotu lub 
świeżych), po 1/2 kiści winogron ciem-
nych i jasnych, liście świeżej mięty 
lub melisy, 1/2 szklanki soku owoco-
wego, np. jabłkowego lub pomarań-
czowego, odrobina cukru pudru i cu-
kru wanilinowego do smaku. Z miąż-
szu arbuza i melona wyciąć specjal-
ną łyżeczką kulki albo pokroić w kost-
kę. Wiśnie osączyć z kompotu, świeże 
umyć, osączyć, wyjąć pestki. Winogro-
na starannie umyć, osączyć. Wymie-
szać rozdrobnione owoce, polać so-
kiem, posypać cukrem, udekorować 
listkami mięty lub melisy. Wstawić do 
lodówki, podawać schłodzoną.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Różnie to z panem 
Baranem bywa. Je-
śli mu zależy, potrafi 
dobrze, racjonalnie 

zorganizować pracę w swoim zespole. 
Innym razem nic mu jakoś nie wycho-
dzi. Może dlatego, że większość Bara-
nów najbardziej lubi działać samotnie 
i spontanicznie.

Ludzie pracujący 
w zespole Byka na 
ogół na niego nie 
narzekają. Umie tak 

zorganizować pracę, że nikt nie jest 
zbytnio przeciążony. Biada jednak te-
mu, kto chciałby się wyłamać. Nie mo-
że w tedy liczyć na pobłażliwość ze 
strony Byka.

Większość ludzi, 
którzy urodzili się 
pod tym znakiem, 
źle się czuje w ra-

mach nawet dobrej organizacji pracy. 
Nie znoszą, gdy ktoś nimi rządzi, uwa-
żają, że wszystko potrafią zrobić le-
piej. Naprawdę dobrze czują się wte-
dy, gdy mogą działać samodzielnie.

Pan Rak, jeśli kie-
ruje zespołem, du-
żą wagę przykłada 
do dobrej organiza-

cji pracy. Nie zawsze jednak mu się to 
udaje. Podwładni mają wtedy do nie-
go pretensje, które stara się bagateli-
zować. Jeśli trafi na kogoś, kto mu po-
może, efekty są szybko widoczne.

Lew działa zawsze 
z rozmachem, ma 
szeroki gest, nie jest 
zbyt drobiazgowy. Je-

śli uda mu się wprowadzić swoje po-
mysły w życie, ludzie, którzy mu w tym 
pomogli, mogą liczyć na jego uznanie 
i premię. Inna rzecz, że często działa 
jakby na wyrost.

Pod znakiem Panny 
rodzą się zazwyczaj 
dobrzy organizatorzy. 
Potrafią organizować 

pracę na zasadach logiki, przy niewiel-
kich kosztach. Jeśli podlegasz Pannie, 
możesz też liczyć na to, że będziesz za-
wsze sprawiedliwie traktowany.

Wagi są zazwyczaj 
lubiane w zespo-
łach, z którymi pra-
cują. Są sympatycz-

ne, nie wymagają tego, co niereal-
ne. Bywają jednak leniwe, nie lubią 
zbyt wiele czasu poświęcać organiza-
cji pracy, nie znoszą planowania.

Skorpion potra-
fi świetnie zorgani-
zować pracę swego 
zespołu, jest jednak 

bardzo podejrzliwy i łatwo zniechęca 
się do ludzi. Jeśli ktoś pracuje w ze-
spole Skorpiona, niech będzie pewny, 
że nic nie ujdzie uwadze szefa.

Pan Strzelec 
wszystko, czego się 
podejmie, wykonuje 
solidnie i tego same-
go oczekuje od lu-

dzi ze swego zespołu. Ponieważ jest 
pracowity, lubi działać poprzez własny 
przykład. Uważa, że dobra organiza-
cja to połowa sukcesu.

Ludzie z zespołu 
Koziorożca często 
go nie rozumieją. Ma 
on na uwadze reali-

zacje dalekosiężne, do których dąży 
małymi kroczkami, ale konsekwentnie. 
Często dopiero po czasie pracownicy 
orientują się, do czego zmierzał.

Organizacja pracy 
własnej i zespołowej 
nie jest mocną stro-
ną Ryb. Zbyt często 

zmieniają zdanie i decyzje, co dezor-
ganizuje zespół i wprowadza do pracy 
bałagan. Dążą do tego, aby wszystko 
odbywało się przy niskich nakładach.

Z Wodnikiem pra-
cuje się przyjemnie. 
Jest on życzliwy lu-
dziom i pomocny. 

Czasem organizując pracę zespołu, 
zapomina, że nie wszyscy dysponują 
taką wiedzą i umiejętnościami jak on, 
tak że trudno dotrzymać mu kroku. 

Czy jesteś dobrym 
organizatorem?
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J K L
- Pa nie dok to rze, mó wi się zdro wy 

jak ry ba. Czy rze czy wi ście ry by są ta-
kie zdro we?

- Chy ba tak. Jesz cze ni gdy żad nej 
nie le czy łem... 

J K L

Przy cho dzi ko bie ta do le ka rza i mó wi:
- Pan dok tor sta le mie rzy mi ci śnie-

nie, słu cha pulsu, ak cji ser ca, a ni gdy 
mnie Pan nie spy ta jak ja się czu ję...

- A jak się Pa ni czu je?
- Oj, niech się Pan dok tor le piej nie 

py ta!
J K L

Co mówi blondynka gdy się dowiadu-
je, że jest w ciąży?

- A może to nie moje dziecko ...

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO:  3. Dama w talii; 8. Bez-

płatna „Moja  Spółdzielnia”; 9. Są 
w zsypach; 10. Siła rozpędu; 11. Wró-
bel, patron jednej z naszych ulic; 
12. Półmetal szlachetny; 13. Projekt; 
15. Sterta papierów; 17. Model Se-
ata; 18. Tkanina prążkowana; 19. Mi-
niaturowy układ scalony; 20. Tatarak; 
21. Przenośna ścianka; 27. Wróg Or-
muzda; 28. Łowi ryby; 31. Nie katoda; 
32. Uszczerbek; 33. Naczynie na mle-
ko; 34. Dowód dla Sądu; 35. Stojan; 
36. „Wesoła Jesień”, „Cecylia”, „De-
nuo”, zespoły śpiewacze z Siemiano-
wic Śląskich; 37. Chleb przaśny, maca.

PIONOWO:  1. Markowa kawa; 
2. Czas wyznaczony; 3. Brat Abla; 
4. Ciekła kopalina; 5. Księgi urzędowe; 
6. Najgłębsza strefa morska; 7. Małe 
okienko w dachu; 13. Dba o porządek 
publiczny; 14. Listy bez podpisu któ-
rymi się nie zajmujemy; 15. Ochrania-
cze bramkarza w hokeju; 16. Dyskote-
ka 40-latków w SCK Bytków; 21. Dzie-
cięce pozdrowienie; 22. Rodzaj bębna 
tureckiego; 23. Skamieniałe muszle; 
24. Popularny gatunek kawy; 26. Okrą-
głe okno gotyckie; 27. Po prostu Sie-
mianowice Śląskie; 29. Dzielnica na-
szego miasta; 30. Tradycjonalista.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od  1  do  18  dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 24 października br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja  „Moja  Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 10/2018 r.  (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm  z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 10/2018 – decyduje da-
ta wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
09/2018 z hasłem: Dbaj o swoje otrzy-
mują: Stefan Wieczorek, ul. Przyjaźni 
18  (I); Robert Warwas, ul. Wł. Ander-
sa 8B (II); Jadwiga  Stanek, ul. Przy-
jaźni 24 (III). Zwycięzcom gratuluje-
my i zapraszamy (z dowodem osobi-
stym) do działu GZM po odbiór wygra-
nych. Fundatorem pierwszej nagrody 
jest „SPOŁEM” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców, a pozostałych – 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie danych osobowych (imię, 
nazwisko, adres, adres e-mail lub nr tele-
fonu) przez redakcję w celu przeprowa-
dzenia konkursu/krzyżówki, w tym publi-
kacji w miesięczniku „Moja Spółdzielnia” 
imienia, nazwiska i miejsca zamieszka-
nia wskazanego w nadesłanym rozwią-
zaniu) do jednorazowego losowania i pu-
blikacji jego wyniku w kolejnym wydaniu 
„MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, 
że mam prawo do ich uzupełnienia, spro-
stowania, wglądu, usunięcia, ogranicze-
nia przetwarzania i przenoszenia oraz 
wniesienia sprzeciwu. Dane zwycięzców 
będą przetwarzane do 12 miesięcy.

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

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

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia  drobne  przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 5 października 2018 r.
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Zarządzeniem Prezesa Zarządu Pa-
na Zbigniewa Lekstona została powo-
łana komisja ds. oceny stanu technicz-
nego elewacji pod względem stopnia 
występowania glonów.

W skład komisji weszli Z-ca Prezesa 
ds. Technicznych Marian Od-
czyk oraz Pełnomocnik ds. 
GZM Marek Grzyb z udzia-
łem Kierownictwa osiedli.

Powyższa decyzja zosta-
ła podjęta z powodu coraz 
większej ilości elewacji za-
jętych przez glony, przyczy-
niających się do postępującej 
degradacji elewacji oraz istot-
nego pogorszenia walorów 
estetycznych. Istnieje zatem 
uzasadniona potrzeba podję-
cia działań związanych z usuwaniem 
nalotów.

W związku z tym dokonano przeglą-
du stanu elewacji w osiedlach „Che-
mik”, „Centrum”, „Tuwima”, „Michał-

kowice”, „Młodych” i „Węzłowiec”. 
W osiedlu Bańgów w obecnej chwi-
li nie stwierdza się występowania glo-
nów na elewacjach.

Przedstawione w harmonogramie 
budynki przewidziane do usunięcia 

glonów zostały uszeregowane wg 
stopnia pilności realizacji prac wraz 
z podaniem kosztów z tym związanych 
na lata 2018-2022. Część budynków 
ujęta na rok 2018 została już oczysz-

czona z glonów, pozostałe elewacje 
są w trakcie prac.

Przyjęta technologia robót związa-
nych z usuwaniem glonów zakłada 
dwukrotne oczyszczenie mechaniczne 
warstwy tynku zajętej glonami, dwukrot-

ne pokrycie preparatem anty-
glonowym ACIDITE CL 1 i po-
nowne malowanie elewacji.

Przy okazji wykonywane 
są drobne prac naprawcze 
w zależności od występują-
cych potrzeb. Podobne prace 
wykonywane były w 2015 r. 
w osiedlu „Michałkowice”. Do 
dnia dzisiejszego nie stwier-
dza się występowania glonów 
na odnowionych elewacjach, 
co potwierdza skuteczność 

przyjętej metody likwidacji glonów.
Informację wzbogacono przykłado-

wymi fotografiami elewacji objętych 
harmonogramem w zasobach Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

os. „Centrum”. Glony na ścianach – R. Gansińca 2, 6

Półkolonie SSM 2018

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – relacja z obrad czytaj str. 4
Uzasadnienie do harmonogramu likwidacji glonów na elewacjach budynków

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W dniach 8 i 24. 08. 2018 r. członko-
wie Komisji społeczno-wychowawczej 
wspólnie z Zarządem SSM dokona-
li wizytacji półkolonii organizowanych 
przez Dom Kultury Chemik w ramach 
akcji Lato w mieście w dniach od 02 
lipca do 24 sierpnia 2018 r.

Półkolonie zorganizowa-
ne przez SSM przy wsparciu 
Stowarzyszenia „Nasz Dom” 
i Urzędu Miasta odbywały się 
5 dni w tygodniu w godzinach 
od 9.00 do 15.00. Zgodnie 
z Regulaminem uczestniczy-
ły w nich dzieci w wieku od 7 
do 13 lat. Opiekę nad dzieć-
mi sprawowało 3 wychowaw-
ców posiadających stosow-
ne uprawnienia. Zgłoszonych 
do uczestnictwa w półkoloniach zosta-
ło 180 dzieci. W dniu wizytacji 8 sierp-
nia na boisku sportowym osiedla „Bań-
gów” obecnych było 40 uczestników. 
Uczestnikami półkolonii były dzieci nie 
tylko naszych członków.

W ramach zajęć dzieci korzystały 
z dużej sali Domu Kultury, gdzie od-
bywały się zabawy, gry ruchowe oraz 
przedstawienia i nauka tańca towa-
rzyskiego. Poza tym organizatorzy za-
dbali o dodatkowe atrakcje takie jak: 
zwiedzanie Urzędu Miasta i sali obrad 
Rady Miasta, spotkanie z Prezyden-
tem Miasta, projekcje filmu dla dzie-

ci w Parku Tradycji, korzystanie z ba-
senu krytego w ZSS a także wycieczki 
autokarowe do Ustronia i Wisły, Bren-
nej, Pszczyny, Morska i Pławniowic, 
jak również do siedziby Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.

W dniu wizytacji 8 sierpnia program 
półkolonii przewidywał gry i zabawy, 
konkursy a także rozgrywki sporto-
we na świeżym powietrzu korzysta-
jąc z możliwości boiska sportowe-
go na osiedlu Bańgów. Natomiast 24 
sierpnia Komisja oraz przedstawicie-
le władz miasta w osobach Pani Pre-
zydent Anny Zasady-Chorab oraz Pa-
na Przewodniczącego Rady Miasta 
Adama Cebuli dokonali podsumowa-
nia i zakończenia Akcji lato w mieście 
w 2018 r. Dzieci otrzymały drobne upo-
minki, dyplomy ukończenia półkolonii 
oraz słodycze, wychowawcy i Kierow-

nik półkolonii Pan Dariusz Rzeźniczek 
podziękowania za sumienną i wzoro-
wą pracę oraz za serce, jakim obdaro-
wywali dzieci w trakcie 4 dwutygodnio-
wych turnusów. Następnie dzieci da-
ły popis swoich możliwości wokalnych 

w konkursie „Śpiewać każdy 
może”. Na zakończenie ostat-
niego dnia półkolonii miały 
obiecany poczęstunek w po-
staci pizzy. Uśmiech i radość 
gościły na twarzach dzieci.

Podsumowując Komisja 
stwierdza, że zajęcia prowa-
dzone dla dzieci w Domu Kul-
tury Chemik w ramach półkolo-
nii są jak najbardziej potrzebne 
i właściwe, dzieci mają zapew-
nioną fachową opiekę, atrak-

cyjne formy spędzania wolnego czasu 
zarówno pod względem poznawczym, 
edukacyjnym jak i rekreacyjno-rozryw-
kowym. Dzięki tym półkoloniom dzieci 
i młodzież miały możliwość zwiedzenia 
ciekawych miejsc w mieście i poza nim, 
poznania ciekawych ludzi i zawarcia no-
wych przyjaźni. Dla niektórych dzieci by-
ły to jedyne atrakcje, jakie mogli zapew-
nić im rodzice w czasie tych wakacji. 
Działania Zarządu SSM w tym zakresie 
zasługują na pełną akceptację.

W podpisie: Przewodniczący Komi-
sji organizacyjno-samorządowej i spo-
łeczno-kulturalnej Zbigniew Jarosz

Informacja z wizytacji półkolonii przyjęta przez RN SSM
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Nie bądź 

obojętny 

- za likwidowanie 

dewastacji TY 

też  p łac i sz ! ! !

MASAŻE
MICHAŁ MIERZWA

Lecznicze

Odstresowujące

Relaksacyjne

Siemianowce Śląskie
ul. Jana Pawła II 1

Już od 12zł

668 039 107
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Ugrali medale Czytaj 
str. 32
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

Ugrali medale
W drugiej połowie września, z inicjatywy Rady Osiedla „Węzłowiec” na boisku wielofunkcyjnym przy ulicy 

Władysława Jagiełły 33 odbył się turniej piłkarski dla dzieci uczestniczących w darmowych treningach or-
ganizowanych przez SSM.  ciąg dalszy na str. 32


