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Z
djęcie ilustracyjne

13 października lokale wyborcze czynne od 7.00 do 21.00

Idź na wybory
Wybory parlamentarne 2019 odbędą się w niedzielę, 13 października br. 

Wybierzemy w nich 460 posłów i 100 senatorów. 

Polska podzielona została na 41 
okręgów wyborczych do Sejmu i 100 
jednoosobowych okręgów do Senatu. 
Siemianowice Śląskie w tegorocznych 
wyborach parlamentarnych do Sejmu 
RP przypisano do katowickiego okrę-
gu 31, który tworzą: Katowice, powiat 
bieruńsko-lędziński, Chorzów, Mysło-
wice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 
Siemianowice Śląskie, Świętochłowi-
ce, Tychy. Z tego okręgu wybierzemy 
12 przyszłych posłów na Sejm RP. Za-
rejestrowane listy komitetów wybor-
czych naszego okręgu to:

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Polskie 
Stronnictwo Ludowe,

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość,

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz 
Lewicy Demokratycznej,

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Konfe-
deracja Wolność i Niepodległość,

Lista nr 5 Koalicyjny Komitet Wybor-
czy Koalicja Obywatelska PO .N IPL 
ZIELONI.

Oprócz tego z naszego okręgu wy-
borczego wybierzemy senatora. Sie-
mianowice Śląskie znalazły się w okrę-
gu nr 74. Obok naszego miasta, okręg 
ten tworzą powiaty: Chorzów, Piekary 
Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowice. 
Tu zarejestrowano kandydatów nastę-
pujących komitetów, z których wybie-
rzemy jednego senatora RP:

1. Komitet Wyborczy Wyborców Ko-
alicja Obywatelska Dawid Kostempski,

2. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koali-
cja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI,

3. Komitet Wyborczy Ślonzoki Ra-
zem,

4. Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość.

Lokale wyborcze, zgodnie z ko-
deksem wyborczym, czynne będą 
w niedzielę, 13 października od 7.00 
do 21.00. rg

Zima za pasem i jakoś dziwnym  
 trafem tradycyjnie rośnie ilość 

niszczonych drzwi wejściowych. 

Dlaczego tak się dzieje... to swoista 
łamigłówka, na którą nie potrafimy 
znaleźć jakiejkolwiek racjonalnej 
przyczyny, o ile w ogóle w dewasta-
cjach doszukać się można choć cie-
nia racjonalizmu.

Przypomnijmy, że każda celowa de-
wastacja czegoś, co mogłoby służyć 
miesiącami, latami to zbędne wydat-
ki nawet, jeżeli koszt wynosi parę zło-
tych. Ten koszt, który pokrywamy z na-
szych wpłat, to zbędne wydatki. To po 
prostu wyrzucanie pieniędzy w bło-
to, naszych pieniędzy, bo nikt inny na 
utrzymanie budynków, ich otoczenia 
nie płaci jak My, tylko My sami.

Ciekawe kiedy zrozumiemy, że nisz-
czymy swoje, a niszcząc zubażamy re-
montowe budżety nie mówiąc o fatal-

nym wpływie na wygląd otoczenia, na-
szego budynku – jego odbiór przez po-
stronne osoby.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, 
lecz jako listę zbędnych wydatków.

D w a  t y s i ą c e
 c z e k a

Przypominamy, że non stop aktualna 
jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, 
tj. zakończone albo wyrokiem sądu, al-
bo ugodą ze sprawcą, który zobowią-
że się do naprawy zniszczeń i pokry-
cia wszelkich kosztów swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, gdyż nie zamierza pobłażać 
niszczącym wspólne mienie. Warto za-
stanowić się nad ofertą, 2 tysiące pie-
chotą nie chodzi.

Jeżeli ktoś zamierza przekazać ta-
kie informacje, to należy składać je pi-
semnie, bądź telefoniczne w Dziale 

GZM, tel. 32 6091-405. Dyskrecja za-
pewniona.

A w osiedlach zanotowano:
„Bańgów”

- Wł. Reymonta 40 – uszkodzono za-
mek w drzwiach do klatki schodowej.

im. Juliana Tuwima
- H. Wróbla 4-5 – uszkodzono zamek 

w furtce do śmietnika,
- H. Wróbla 3A, W. Korfantego 4B 

– zniszczono drzwi wejściowe do 
klatki schodowej,

- W. Korfantego 3A – rozbito szybę 
w drzwiach wejściowych,

- H. Wróbla 6 – uszkodzono zamek 
w drzwiach wejściowych.

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

dzono ogrodzenie. pes

Dbaj o swoje
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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. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 1700-2000; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2000;

piątek 1300-2000; sobota 800-2000; niedziela 800-2000

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”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

dzinach 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
ANDRZEJ JAGIEŁŁO, WIESŁAW JAŹWIEC*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
4. listopada 2019 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 2. grudnia 2019 r. dyżurować będą  

Zbigniew Jarosz, Jerzy Kurzawa 
*skład osobowy może ulec zmianie 

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

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

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

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

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
rozliczenia c.o. biuro_rozliczen@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl
Pogotowie  TECHNICZNE 
i DŹWIGOWE SSM 602 672 890

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

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

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

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

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

ADM – telefony i adresy e-mailowe  
„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl
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SPRAWDŹ STAN SWOJEGO KONTA

Wielki konkurs 2019
Niedawno witaliśmy 2019 rok, a już trzeba będzie się z nim żegnać. Nowy rok zbliża się bowiem milowymi kro-

kami. Póki co jego nadejście wydaje się nam bardzo odległe. To jednak tylko pozory, gdyż ani się obejrzymy, 
jak w korespondencji wpisywać będziemy 2020 r., myląc się zapewne na początku, bo z reguły przy zmianie da-
ty takie przypadki się trafiają.

Autoryzacja telefoniczna

Nowa jakość – bezpieczne udogodnienie
Miło nam poinformować, iż w trosce o bezpieczną komu-

nikację telefoniczną z mieszkańcami a dotyczącą udzielania 
informacji objętych ochroną danych osobowych wprowadza-
my usługę autoryzacji telefonicznej. Usługa działa w oparciu 
o indywidualne hasło typu PIN do potwierdzenia swojej toż-
samości w kontaktach telefonicznych z działem czynszów, 
wkładów mieszkaniowych oraz członkowsko-mieszkanio-

wym. Dzięki usłudze autoryzacji będą Państwo mogli uzy-
skać więcej informacji przez telefon niż dotychczas.

Aby otrzymać indywidualne hasło należy udać się do dzia-
łu czynszów Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej po-
kój 14. Hasło może otrzymać tylko osoba z prawem do lokalu.

Osoby nieposiadające hasła będą obsługiwane na do-
tychczasowych zasadach. kog

Zasady Wielkiego konkursu:
KAŻDY MIESZKANIEC ZASOBÓW SSM, KTÓRY NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU BĘDZIE POSIADAŁ

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

Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2020 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!

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. 2019 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 poważne 
problemy finansowe. Jedni z trudnością wiążą koniec z koń-
cem, drudzy świadomie nie regulują swoich należności. Utra-
ta pracy, brak dochodów, poważna choroba jednego z człon-
ków rodziny powodują, że ludzie przestają regulować swoje 
zobowiązania. Nie płacąc uważają, że mogą zaciągnąć kre-
dyt bez konieczności załatwiania formalności bankowych. 
Prawda to o tyle, że kredyt taki należy do najdroższych na 
rynku, a na dodatek uderza w innych mieszkańców.

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 zagroże-
nie prawidłowej eksploatacji, co przecież godzi w nas sa-
mych. Dodatkowo, dostawcy mają pełne prawo nalicza-
nia karnych odsetek od niezapłaconych sum, zaś te mo-
gą stać się nadobowiązkowymi zobowiązaniami do po-
krycia przez Spółdzielnię, 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 dzia-

ła mobilizująco, a koniec roku to właściwy moment na upo-
ranie się z zaległościami tak, by w Nowy Rok wejść bez fi-
nansowych zaszłości i z szansą na uczestnictwo w losowa-
niu cennych nagród rzeczowych oraz zwolnienia z czynszu 
w części eksploatacja.

W porządku obrad znalazło się 11 
punktów w tym dwa proceduralne.

I tak Rada omówiła i przyjęła:
- informację o wynikach rzeczowego 

i finansowego wykonania funduszu 
remontowego za 8 miesięcy 2019 r.,

- wyniki działalności gospodarczo-fi-
nansowej SSM za 6 miesięcy br., 

- wykonanie planu rzeczowego i finan-
sowego funduszu centralnego za 8 
miesięcy br.,

- informację z wykonania robót re-
montowo-konserwacyjnych instalacji 
wewnętrznej c.o. i c.w.u. w ramach 
przygotowania do sezonu grzewcze-
go 2019 i 2020, 

- analizę stanu zaległości „czynszo-
wych” w SSM za 8 miesięcy br.
Ponadto, Rada wyznaczyła biegłe-

go rewidenta do badania Sprawozda-
nia finansowego Spółdzielni za rok ob-
rotowy 2019 i 2020. Rada zapoznała 
się także ze sprawozdaniem Komisji 
Społeczno-Organizacyjnej z lipcowej 
wizytacji półkolonii oraz z informacją 
o przebiegu półkolonii letnich organizo-
wanych przez Dom Kultury „Chemik”.

Szerzej o posiedzeniu w następnym 
wydaniu „MS” pes

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Biegły, informacje, realizacje
Pod koniec września odbyło się kolejne w tym roku – pierwsze po wakacyj-

nej przerwie – posiedzenie Rady Nadzorczej SSM.
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Zmierzch zsypów
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi (obowiązkowa segregacja) wymusza podjęcie konkret-

nych działań, między innymi jeśli chodzi o funkcjonowanie zsypów w budynkach. Obraz stosu wyrzuconych 
materiałów wielkogabarytowych na osiedlowy śmietnik wciąż razi po oczach. W dodatku są takie odpady, których 
firma odbierająca nie odbierze…

Rozmawiamy z Damianem Kołakowskim – Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
i Markiem Greinerem – Pełnomocnikiem Zarządu SSM ds. Technicznych

Rafał Grzywocz: W osiedlach 
mieszkaniowych problem zalegają-
cych – jak ma się wrażenie w wielu 
miejscach na okrągło – materiałów 
wielkogabarytowych przy stanowi-
skach kontenerowych wciąż jest ak-
tualny, choć mieszkańcy mogli mieć 
nadzieję na to, że po podwyższeniu 
opłaty za śmieci sytuacja się popra-
wi. Czy Miasto nie planuje zwiększe-
nia częstotliwości wywózki?

- Damian Kołakowski: Jest to „pro-
blem” – czasami jednak niestety wyni-
kający z naszego lenistwa. W ramach 
wielkich gabarytów zbiera się głów-
nie elementy wyposażenia domowe-
go, które ze względu na duże rozmia-
ry nie mieszczą się do standardowe-
go pojemnika. Tego typu odpady są 
odbierane w zabudowie wielorodzin-
nej z częstotliwością raz na dwa ty-
godnie, natomiast w domkach jedno-
rodzinnych dwa razy w roku zgodnie 
z obowiązującym harmonogramem.

W sprawie zwiększenia częstotliwo-
ści odbioru odpadów wielkogabaryto-
wych – prowadzona jest analiza moż-
liwości jej zwiększenia przy podpisa-
niu kolejnej umowy na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych 
z terenu miasta – czyli na początku 
roku 2020. Jednak warto pamiętać, że 
ostatecznie może ona mieć wpływ na 
ponoszoną przez mieszkańców wyso-
kość opłaty.

- O czym jeszcze informują admini-
stracje odnośnie materiałów wielko-
gabarytowych?

- Marek Greiner: O tym, że jest po-
trzeba zwiększenia częstotliwości wy-
wozu odpadów wielkogabarytowych 
słyszymy w Zarządzie Spółdzielni re-
gularnie. Zdarzają się też sytuacje, 
kiedy następnego dnia po terminie 
odbioru odpadów przez firmę okazuje 
się, że zostają na miejscu muszle klo-
zetowe, okna itp.

- Czy to wynika z jakiegoś błahe-
go powodu – np. braku miejsca na 
samochodzie, czy jest jakiś konkret-
ny powód?

- DK: Nie wszystko zalicza się do 
tej frakcji odpadów. Są takie przed-
mioty, które nie zostaną wywiezione 

przez firmę obsługującą miasto. Ta-
kim przykładem są najczęściej odpa-
dy remontowo-budowlane takie jak: 
gruz, muszle sedesowe, okna, kafel-
ki, czyli wszystko, co pozostaje po re-
moncie. Tego typu odpady z pewno-

ścią nie zostaną zabrane przez firmę, 
ponieważ to obowiązkiem mieszkań-
ca (właściciela odpadów) jest dostar-
czyć je bezpłatnie w ramach obowią-
zującego limitu do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) lub zamówić specjalną usłu-
gę podstawienia kontenera lub worka 
(typu big-bag) w firmie specjalistycz-
nej. Inna forma pozbywania się odpa-
dów jest niezgodna z obowiązującymi 
przepisami prawa.

- Coraz częściej mieszkańcy bu-
dynków SSM decydują się na likwi-
dację zsypu, ostatnio np. przy Ko-
muny Paryskiej 3-5 czy Okrężnej – 
gdzie od kilku tygodni po zamknię-
ciu ostatnich z nich całe osiedle „Tu-
wima” nie ma ich już czynnych. Jak 
wygląda to statystycznie w skali ca-
łej Spółdzielni?

- MG: W zasobach Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej mamy 

czynnych jeszcze 28 zsypów. Do-
tychczas zamkniętych zostało 119. 
Pod koniec września odbył się od-
biór techniczny nowego stanowi-
ska kontenerowego na odpady ko-
munalne w rejonie Wyzwolenia 6-8 
w Michałkowicach, gdzie mieszkań-
cy z tych budynków jakiś czas te-
mu opowiedzieli się za zamknięciem 
zsypu. Jesteśmy więc w trakcie „wy-
łączania” kolejnych tych instalacji 
w zasobach SSM.

- Ponad 20 czynnych zsypów to 
wciąż jednak sporo. Części miesz-
kańców nie sposób przekonać do 
ich zamknięcia i wypracowania na-
wyku wynoszenia śmieci na ze-
wnątrz, na przykład przy okazji 
pójścia do pracy, z psem, na za-
kupy, wyrzucenia ich w drodze do 
lekarza, kościoła. Częstym argu-
mentem przeciw są wiek i stan 
zdrowia…

- MG: - Odbieramy mimo to co-
raz więcej sygnałów od mieszkańców 
o chęci zamknięcia zsypu i wyprowa-
dzenia odpadów poza budynek. Nie-
stety nie możemy podjąć takiej decy-
zji bez zgody większości mieszkań-
ców, bywa że w tej kwestii budynek 
jest mocno podzielony, a argument 
o obowiązkowej segregacji odpadów 
nie jest na tyle mocny, by przekonać 
niezdecydowanych. Obserwujemy jed-
nak, że mieszkańcy budynków stop-
niowo, powiedzmy, dojrzewają do tej 
decyzji. Czasem pierwszy sondaż wy-
starczył, aby mieć „zielone światło” na 
zamknięcie zsypu, niekiedy trwa to 
kilka lat, zanim większość mieszkań-
ców opowie się „za”.

Pamiętam, jak w dyskusjach na ze-
braniach osiedlowych, kiedy spra-
wa dotyczyła pozostawienia lub nie 
otwartego zsypu w budynku, też ta-
ki argument dotyczący wieku, sta-
nu zdrowia się pojawiał, ale zwolen-
nicy likwidacji zsypu z kolei wów-
czas twierdzili, że skoro ktoś z rodzi-
ny czy sąsiadów pomaga przy do-
starczeniu do domu zakupów, może 
przy okazji odebrać również worek 
ze śmieciami.

ciąg dalszy na str. 6

Wyzwolenia 6 odchodzi  
od zsypów
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ciąg dalszy ze str. 5
- Co Pan o tym wszystkim sądzi?
- DK: Zsypy w zabudowie wieloro-

dzinnej – paradoksalnie niegdyś sym-
bol wyższego standardu mieszkania 
to aktualnie spory problem zwolenni-
ków ekologii oraz selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Po upływie lat 
zsypy stały się coraz bardziej zanie-
dbane i co gorsza – są wylęgarnią in-
sektów i przykrych zapachów w klat-
kach schodowych. Niepodważalna 

jest również kwestia bezpieczeństwa 
mieszkańców w przypadku nierozsąd-
nego korzystania ze zsypów w konse-
kwencji czego, może dojść do pożaru.

Nowe zasady gospodarowania od-
padami komunalnymi, czyli obowiąz-

kowa selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych, poniekąd zmuszają 
nas do wyjścia z domu i skorzystania 

z pojemników do selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych, tzw. „dzwo-
nów”. Warto również wspomnieć, że 
utrzymanie zsypu w należytym sta-

nie sanitarnym wymaga zaangażowa-
nia środków finansowych na okrągło 
a zabudowana wiata śmietnikowa to 
jednorazowy wydatek, którego koszty 
utrzymania w późniejszym czasie są 
dużo niższe.

Jestem przekonany, że likwidacja 
zsypów podniesie jakość selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych na te-
renie naszego miasta – zmusi do wyj-
ścia z domu i wyrzucenia wszystkich 
frakcji do odpowiednich pojemników. 
I choć wiem, że dla wielu z nas liczy 
się wygoda, to jednak warto iść z du-
chem czasu – nikt już dzisiaj nie bu-
duje wielopiętrowych budynków wie-
lorodzinnych ze zsypami w środku. 
Warto likwidować źródła zanieczysz-

czeń, nieprzyjemnych zapachów i za-
grożeń w Siemianowicach Śląskich, 
zwłaszcza, jeżeli ma to poprawić do-
stępność i jakość selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.

- Dziękuję za rozmowę.

Kiedy zniknie wielkogabarytowy problem?

Opony, okna, muszle klozetowe wywozimy 
samodzielnie do PSZOK. Osiedlowy śmietnik nie jest 

miejscem dla nich

Zmierzch 
zsypów

Grzeją wszędzie
Ciepło w mieszkaniach pojawiło się równo z kalendarzową jesienią, 23 września. W zdecydowanej większości 

budynków od razu. Niektóre administracje SSM odnotowały pojedyncze opóźnienia, maksymalnie dwudnio-
we. Dziś grzeją wszędzie.

O cieple latem
Aby problemów z centralnym ogrze-

waniem było jak najmniej, na grubo 
przed rozpoczęciem sezonu grzew-
czego, administracje wszystkich osiedli 
SSM miały ułożone harmonogramy prac 
wraz z konkretnymi terminami, w których 
musiały się oczywiście zmieścić. Był 
to jeden z priorytetów letnich miesięcy, 
więc było co robić i czego dopilnować.

Niekiedy jeden niedopatrzony szcze-
gół potrafi doprowadzić do sytuacji, 
w której cały pion nie ma ciepła, cza-
sem nawet cały budynek...

Wykonano więc dokładne przeglądy 
instalacji c.o. oraz pomieszczeń, gdzie 
znajdują się węzły cieplne, zabezpie-
czano je możliwie skutecznie, porząd-
kowano. Dokonywano konserwacji za-
worów, zasuw, filtrów w węzłach i roz-
dzielaczach centralnego ogrzewania. 
Niekiedy było zalecenie, spuszczenia, 
a następnie uzupełnienia zładów cen-
tralnego ogrzewania.

Tauron Ciepło, odpowiedzialny za 
zewnętrzne sieci ciepłownicze i stacje 
wymienników ciepła też poczynił sta-
rania w ciągu roku, między innymi in-
gerując w teren, jeśli zachodziła ta-
kowa potrzeba, aby wszystko w kolej-
nym sezonie grzewczym funkcjonowa-
ło jak należy.

Pojedyncze niedogodności
Oczywiście, jak to zwykle bywa, wraz 

z początkiem sezonu grzewczego, nie 
obyło się bez pojedynczych proble-
mów związanych przeważnie z zapo-
wietrzeniem grzejników – takich zgło-
szeń było najwięcej. Opóźnienie w do-
stawie ciepła do budynków odnotowa-
no na przykład w budynkach przy Wła-
dysława Jagiełły 37, 39, 41 („Węzło-
wiec”). W sierpniu w stacji wymienni-
ków ciepła przy Wł. Jagiełły 41 Tau-
ron Ciepło montował nowe pompy 
i jedna z nich nie zadziałała prawidło-
wo. Zimne kaloryfery zgłaszano też 
na początku sezonu grzewczego przy 

Śląskiej 46, 48, 50 („Centrum”). Z ko-
lei w budynku przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 59 („Chemik”) po wy-
mianie zaworów centralnego ogrzewa-
nia w mieszkaniach okazało się, że in-
stalacja grzewcza przecieka i należało 
ją doszczelnić.

Miejmy nadzieję, że chłodniejsza 
część roku nie dotknie więcej naszych 
mieszkań. Choć mając świadomość, 
że sieć ciepłownicza biegnąca w zie-
mi, którą dostarczany (podawany) jest 
do budynków czynnik grzewczy to set-
ki metrów w skali całej Spółdzielni, że 
wewnętrznych instalacji grzewczych 
jest tyle, ile budynków – o w pełni bez-
awaryjny sezon grzewczy jest zawsze 
bardzo trudno. A kiedy zdarzy się to 
„nieszczęście” właśnie u nas w domu, 
poza wściekaniem się, które i tak nic 
nie zmieni, nie pozostanie nic innego, 
jak uzbroić się w cierpliwość i czekać 
na usunięcie awarii przez służby, ma-
jące wykonać to możliwie szybko. rg
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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 oraz odczytu 
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

Termin Lokalizacja

14. 10.
Grunwaldzka 2d,

Władysława Jagiełły 7b, c, 9a,
Walerego Wróblewskiego 69 m. 1-78

15. 10.
Grunwaldzka 2a,b, c,

Władysława Jagiełły 7d, 9b, c,
Wróblewskiego 69 m. 79-154

16. 10.
Grunwaldzka 3a, b, c,

Władysława Jagiełły 1a, 7a, 11a, b,
Walerego Wróblewskiego 71 m. 1-78

17. 10.
Grunwaldzka 3d, e, f,

Władysława Jagiełły 1b, c, 11c, 13c,
Walerego Wróblewskiego 71 m. 79-154

18. 10.
Grunwaldzka 7,

Władysława Jagiełły 3a, b, 11d,
Walerego Wróblewskiego 73 m. 1-78

19. 10. Walerego Wróblewskiego 73 m. 79-154

21. 10.
Grunwaldzka 9,

Władysława Jagiełły 3c, 13a

22. 10. Władysława Jagiełły 3d, 13b

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Termin Lokalizacja

15.10.
Komuny Paryskiej 1,

Powstańców 54b,
Wyzwolenia 6a, b

16. 10.

Komuny Paryskiej 3,
Powstańców 54c,

Emilii Plater 21,
Wyzwolenia 8a

17. 10.
Komuny Paryskiej 5,

Stawowa 5, 6, 7
Wyzwolenia 8b, c

18. 10.
Komuny Paryskiej 6b, c, 13a, b,

Stawowa 11, 11a,
Wyzwolenia 10a, b,

21. 10. Grunwaldzka 16

BIURO ROZLICZEŃ SSM - NOWE MIEJSCE
Pod koniec września br. Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Wody  

zostało przeniesione  z dotychczasowego lokalu 
 przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 43A w os. „Chemik” do siedziby 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
ul. Bohaterów Westerplatte 20, pok. nr 31.

Rozwiązania zagadek logicznych:
Odważniki

Wystarczy 5 odważników: 1 kg, 3 kg, 9 kg, 27 
kg i 81 kg
Mając np. 23 kilogramy jakiegoś towaru, 
możemy na jednej szalce położyć 1 kg, 
3 kg oraz towar (23 kg), a na drugiej 27 kg 
i osiągniemy w ten sposób równowagę.

Odpady produkcyjne
Zrobimy 124 kostki brukowe. Dlaczego nie 
100? Otóż 100 kostek jesteśmy w stanie zrobić 
z początkowych 500, ale przy produkcji tych stu 
będziemy mieli także odpady, które pozwolą 
nam zrobić kolejne 20 kostek. Następnie z tych 
odpadów po 20 kostkach zrobimy jeszcze 4, 
więc łącznie materiału starczy na 124 kostki.

Droga przez most
Potrzebują na to 15 minut.
Adam idzie z Bogusiem – 2 minuty.
Boguś wraca ze świeczką, Adam zostaje – 2 
minuty. Czesiek idzie z Darkiem – 8 minut.
Adam wraca ze świeczką – 1 minuta.
Adam ponownie idzie z Bogusiem – 2 minuty.
Łącznie 15 minut.
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Osiedle „Bańgów”
W „Bańgowie” zainicjowano rozłożo-

ny najpewniej na kilka lat plan wymia-
ny oświetlenia zewnętrznego. Pierwsze 
prace objęły rejon ulic: Marii Skłodow-
skiej-Curie 7-15, Władysława Rey-

monta 4/M. Skłodowskiej-Curie 3 oraz 
Karola Szymanowskiego 2 i 4. Łącznie 
wkopano 12 nowych słupów z oświetle-
niem ledowym i przy większości z nich 
wymieniono również kable elektryczne 
biegnące w ziemi. Na ten rok to tyle.

Dobiegły końca prace związane z ka-
pitalnym remontem schodów do klatki 
schodowej budynku przy Władysława 
Reymonta 46. Administracja zleciła 
też odnowienie znaków poziomych ko-
lejnego rejonu osiedla – M. Skłodow-
skiej-Curie 61-89. Niejako w ramach 
przygotowania już do zimy uzupełnio-
no ubytki w drogach.

Trwa legalizacja wodomierzy przy 
kolejnych adresach, tj. M. Skłodow-
skiej-Curie 17-19. Konserwatorzy we-
dług zgłoszeń zajmują się instalacją 
wodną w budynkach. Ostatnio doko-
nali m.in. wymiany odcinka poziomu 
zimnej wody przy M. Skłodowskiej-
-Curie 87B.

Dwa z trzech etapów wymiany gazo-
ciągu jest już w osiedlu „Bańgów” za-
kończona. W tej chwili firma zewnętrz-
na prowadzi rekultywację terenu po 
wykonanych robotach na tzw. pierw-
szym etapie. Obejmuje on położe-
nie na nowo fragmentów rozebranych 
chodników czy uzupełnienie trawy. Ży-

wopłoty, jakie trzeba było wykopać na-
sadzone zostaną jeszcze jesienią po 
zakończeniu całości prac gazowych. 
III etap wymiany gazociągu to robo-
ty ziemne na tzw. II etapie osiedla, 
a więc rejon od M. Skłodowskiej-Cu-

rie 61 do 89. Będą drobne utrudnienia, 
na pewno dziury, gdzie wprowadzone 
zostaną nowe rury, zwały ziemi także, 
ale za kilka tygodni zadanie zostanie 
w pełni zrealizowane.

Osiedle „Młodych”
Systematycznie do przodu posuwa-

ją się prace związane z renowacją ele-
wacji dwóch budynków osiedla – przy 
ZHP 10 (roboty zaawansowane) oraz 
Placu Józefa Skrzeka i Pawła Wójci-
ka 5. Dotychczas, w ramach tego pla-
nu, rozpisanego na razie na lata 2018-
2020 wykonano już w osiedlu podob-
ne prace przy:

- ZHP 7, 9, 11,
- Placu Józefa Skrzeka i Pawła 

Wójcika 6.
Na rok 2020 wpisano budynek przy Pl. 

J. Skrzeka i P. Wójcika 7, co domknie 
takie roboty na budynkach skupionych 
przy pomniku bohaterów-harcerzy.

Trwają prace związane z kapitalnym 
remontem balkonów w wieloklatkowym 
budynku przy Bohaterów Westerplatte 
4-12. Stopniowo, począwszy od segmen-
tu „12” realizowano (nie tylko w tym roku) 
kolejne balkony. Dziś do wykończenia po-
został ostatni pion balkonowy klatki „4”.

Trwa wymiana wodomierzy w miesz-
kaniach przy Placu Józefa Skrzeka 

i Pawła Wójcika 5, 6, 7. Konserwa-
torzy wymienili też odcinek c.o. w pa-
wilonie przy Boh. Westerplatte 2 po 
zgłoszonej awarii.

Zakończyły się roboty „gazowe” 
w rejonie budynków przy J. Skrzeka 
i P. Wójcika 5, 6, 7. 

W innej części osiedla na zlecenie 
administracji, służby MPGKiM uzupeł-
niły znak drogowy „zakaz wjazdu” (B-
2) na wytyczonej drodze jednokierun-
kowej, biegnącej przez parking i przy 
budynku Szarych Szeregów 1-4.

Osiedle „Węzłowiec”
Zgodnie z planem, w budynkach 

przy ulicy Władysława Jagiełły 13A 
i 41A i C trwają prace remontowe na 
balkonach (m.in. posadzki). Niedawno 
pojawiły się też rusztowania na ścianie 
szczytowej budynku przy Wł. Jagiełły 
11D, co oznacza rozpoczęcie prac re-
nowacyjnych.

Do już zakończonych można dopi-
sać wybrukowanie chodnika, biegną-
cego wzdłuż budynku od strony balko-
nowej przy Grunwaldzkiej 6 i parkanu 
przedszkola. Spoglądając całościowo 
na osiedle pod kątem odremontowa-
nych chodników, można dojść do wnio-
sku, że w ostatnich latach wymiana na-
wierzchni należy tu do zadań priory-
tetowych. Są jeszcze chodniki, gdzie 
jest potrzeba, aby takie prace wykonać 
w kolejnych latach, ale jest ich już jak to 
się mówi – dużo mniej niż więcej.

Administracja w ostatnim czasie zleci-
ła też między innymi remont schodów do 
klatki schodowej budynku przy Jana Po-
laczka 8B. Podczas ostatniej zimy prak-
tycznie się rozsypały i nie było mowy, by 
odwlec to zadanie na kolejne lata.

We wrześniu w osiedlu trwał III po-
kos trawy.

Elewacje na tapecie
Jedne z najważniejszych zadań, jakie w tej chwili prowadzone są w kil-

ku osiedlach spółdzielczych obejmują renowacje elewacji, usuwania 
z nich ciemnozielonej korozji biologicznej, bądź remont balkonów – zgod-
nie z ustalonymi harmonogramami i zgłoszonymi potrzebami. Robót w in-
nym zakresie też nie brakuje…

os. „Młodych”. Rozpoczęła się renowacja elewacji - Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 5

ciąg dalszy na str. 11

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

os. „Michałkowice”.  
… przy Wyzwolenia 8 i…

os. „Michałkowice” 
… Wyzwolenia 10

os. „Młodych”. Balkony 
wykonywane są tu niemal od zera – 

Boh. Westerplatte 4-12

os. „Węzłowiec”. Taka renowacja trwa przy Wł. Jagiełły 11D…

os. Centrum”. Remont balkonów 
w obu klatkach budynku  
- Komuny Paryskiej 13

os. „Bańgów”. Nowe słupy 
z oświetleniem ledowym - K. 

Szymanowskiego 2 i 4

os. „Centrum”. Do niedawna jeszcze elewacja  
wyglądała tak - R. Gansińca 11
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Węzłowiec”. Przeprowadzono kapitalny remont 
schodów do klatki przy ul. J. Polaczka 8B

os. „Węzłowiec”. Na balkonach budynku  
przy Wł. Jagiełły 41A i C rozpoczęto remonty posadzek 

balkonowych wraz z odnowieniem sufitów na 
balkonach poniżejschodów do klatki  

przy ul. J. Polaczka 8B

os. „Węzłowiec”. Wzdłuż budynku Grunwaldzka 6  
przy parkanie z Przedszkola 15 wyremontowano 

chodnik z kostki betonowej.

os. „Młodych”. Renowacja elewacji kolejnego 
 budynku ulicy ZHP – ZHP 10

os. „Michałkowice”. Wykonano nowe stanowisko kontenerowe na odpady komunalne – Wyzwolenia 6-8

os. „Tuwima”. Kącik pod Wierzbami
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy ze str. 8
Osiedle im. Juliana Tuwima

Sporo różnych zadań prowadzonych 
jest w tej chwili w osiedlu „Tuwima”. 
Do największych na pewno zalicza-
ją się prace na rusztowaniach budyn-
ków przy ulicach Hermana Wróbla 8 
i 9. Przy tym pierwszym adresie są one 
zaawansowane, natomiast przy „dzie-
wiątce” rozpoczęto niedawno 
usuwanie płyt acekolowych 
ze ściany szczytowej.

Widać też postępy prac przy 
rozbudowywanym parkingu, 
znajdującym się w rejonie 
Hermana Wróbla 7, w kie-
runku ulicy ks. Jana Kapicy. 
To inwestycja w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego, o któ-
rej zdecydowali mieszkańcy, 
wskazując na potrzebę wy-
konania dodatkowych miejsc 
postojowych w osiedlu.

Klatki schodowe. Trwa ma-
lowanie klatki budynku przy 
ulicy Wojciecha Korfantego 
9A, poprzedzone między innymi wyko-
naniem korytka i wprowadzeniem do 
niego instalacji teletechnicznych przez 
kilku operatorów.

 W innej części osiedla – przy ulicy 
Leśnej 15 niebawem zamon-
towany zostanie na koryta-
rzu a biegnący przez wszyst-
kie piętra domu pion hydran-
towy, tzw. „mokry pion”, a tak-
że główny wyłącznik prądu. 
To pokłosie decyzji straży po-
żarnej, odnoszącej się do ko-
nieczności zwiększenia bez-
pieczeństwa pożarowego we 
wskazanych budynkach zaso-
bów SSM. Takie prace w Spół-
dzielni wykonano w ciągu 
ostatnich miesięcy między in-
nymi w sąsiednim budynku – 
przy Leśnej 13, a do realizacji 
w planie na najbliższe miesiące jest tak-
że budynek przy Hermana Wróbla 6.

Przy ulicy Okrężnej 5 wznowiono za 
to remont dachu.

Od kilku tygodni w rejonie ulicy W. 
Korfantego 9-10 można korzystać 
z dodatkowej atrakcji – kącika pod 
wierzbami, gdzie wykonano na wnio-
sek mieszkańców stół do gier plan-
szowych oraz dostawiono ławki. Ad-
ministracja obsadziła też kwiatami no-
we klomby.

Osiedle „Chemik”
Po dużych robotach związanych 

z usuwaniem ciemnozielonych glonów 

z elewacji wieżowców przy Walerego 
Wróblewskiego 69-71-73, były tygo-
dnie, w których skupiono się na mniej-
szych zadaniach. Do tych należał mię-

dzy innymi montaż zaworów c.o. na 
grzejnikach w mieszkaniach przy Wa-
lerego Wróblewskiego 43-49 i 55-59. 

Największe w tej chwili prowadzo-
ne prace w osiedlu „Chemik” dotyczą 
przywracania terenu do stanu pierwot-
nego po dużych robotach wymiany sie-
ci gazowniczych. W kilku miejscach, 

między innymi przy pawilonie usługo-
wo-handlowym przy W. Wróblewskie-
go 65-67 czy w pobliżu Szkoły Pod-
stawowej nr 1 trzeba uzupełnić kostkę 
brukową w chodnikach, usunąć zwa-
ły ziemi, dosiać trawy itp. Same roboty 
gazownicze, których celem jest wymia-
na starych rur gazociągu biegnącego 
w ziemi powolutku dobiegają końca. 
Do wykonania pozostał ostatni etap 
prac, które obejmą między innymi re-
jon budynku przy Niepodległości 58.

Kolejne większe roboty, jakie zleci 
administracja jeszcze w tym roku do-
tyczyć będą realizacji budowy jednego 

z ostatnich w tym osiedlu zamykanych 
na klucz stanowisk kontenerowych na 
odpady komunalne – przy Niepodle-
głości 66, a także zapowiadanego re-

montu nawierzchni drogi wzdłuż bu-
dynku przy Walerego Wróblewskie-
go 51-53.

Osiedle „Michałkowice”
Przy ulicy Wyzwolenia 

znajdują się trzy budynki za-
sobów SSM. W 2018 roku 
wykonano renowację elewa-
cji przy Wyzwolenia 6. Teraz 
takie roboty powoli dobiegają 
końca przy ulicy Wyzwolenia 
8, gdzie robotnicy zajmują się 
stroną balkonową do końca. 
Niedawno rozpoczęły się ta-
kie prace na trzecim – sąsied-
nim budynku przy Wyzwole-
nia 10 – trwa właśnie reno-
wacja od strony wejść do kla-
tek. To największe w tej chwi-
li prowadzone roboty.

W innej części Michałkowic, przy uli-
cy Władysława Sikorskiego 4, według 
potrzeb, remontowane są balkony.

Osiedlowi konserwatorzy realizują 
zadania w oparciu o zgłoszenia miesz-

kańców dotyczące awarii 
wodnych, kanalizacyjnych.

Osiedle „Centrum”
Już niedługo kolejne budyn-

ki miniosiedla Ryszarda Gan-
sińca będą „wolne” od ciem-
nozielonej narośli, jaka zalega 
większymi, czasem mniejszy-
mi połaciami na elewacjach 
od strony wejść do klatek. 
Trwają prace związane z usu-
waniem korozji biologicznej 
i odmalowaniem elewacji przy 
R. Gansińca 10 i 11. Wcze-
śniej wykonano też takie pra-
ce przy ulicy Kruczej 1A.

Od jakiegoś czasu trwa remont bal-
konów przy ulicy Komuny Paryskiej 
13. Gotowe są już dwa segmenty. 

Kolejnym wieżowcem, w którym 
straż pożarna zaleciła montaż pio-
nu hydrantowego, tzw. „mokrego pio-
nu” jest Śląska 48. W tej chwili trwają 
przygotowania do jego poprowadzenia 
przez wszystkie piętra. Cel? Uspraw-
nienie akcji gaśniczej w razie pożaru.

Konserwatorzy systematycznie reali-
zują zlecenia dotyczące wymiany pio-
nów wodnych, ostatnio przy Spokoj-
nej 3B i Kolejowej 5A.

 Rafał Grzywocz

Elewacje na tapecie

os. „Młodych”. Nowy znak przypomina kierowcom 
o drodze jednokierunkowej - Szarych Szeregów 1-4

os. „Chemik”. Po wymianie rur gazowych potrzeba 
jeszcze w kilku miejscach renowacji terenu
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
zatrudni pracowników na stanowisku

KONSERWATOR OGÓLNY
Mile widziane uprawnienia gazowe, elektryczne lub instalacyjne.

CV prosimy składać osobiście w siedzibie
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, pok. 17 

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko konserwatora prowadzonej przez 
Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20, zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie www.ssm.siemianowice.pl

BIURO ROZLICZEŃ SSM - NOWE MIEJSCE
Pod koniec września br. Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Wody  

zostało przeniesione  z dotychczasowego lokalu 
 przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 43A w os. „Chemik” do siedziby 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
ul. Bohaterów Westerplatte 20, pok. nr 31.

I N F O R M A C J A

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

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

10 października 2019 r. o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, 

którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. ul. Wojciecha Korfantego 9a/60  - o pow. 30,52 m2, cena wywoławcza 77.800,00 zł
 8 piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

2. ul. Brzozowa 12/10  - o pow. 41,40 m2, cena wywoławcza 77.700,00 zł
  2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać od 05. 08. do 09. 10. 2019 r. po uprzednim telefonicz-
nym porozumieniu się z:

- Administracją osiedla „Tuwima” (dot. mieszkania przy ul. W. Korfantego 9a/60) pod numerem tel. 32 228-45-47

- Administracją osiedla „Centrum” (dot. mieszkania przy ul. Brzozowej 12/10) pod numerem tel. 32 228-17-39.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie 
Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 10. 10. 2019 r. do godz. 1030, bądź 
też dzień wcześniej na konto SSM:

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.
Ponadto, prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, któ-

re znajdują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl
Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiada-
nia notarialnego pełnomocnictwa. 

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

ZARZĄD SSM
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Parking  
i ptaki

Szanowni Państwo,
piszę w sprawie parkingu przy ulicy 

Niepodległości 60.
Proszę o rozważenie wybrukowania 

parkingu i przede wszystkim wyma-
lowanie pasów ułatwiających parko-
wanie (wyznaczających poszczegól-
ne miejsca).

Ponadto, proszę o przycięcie gałę-
zi drzewa przy klatce 60f. Ptaki siada-
jące na tym drzewie zanieczyszczają 
auta parkujące pod drzewem.

A. S.
- dane do 

 wiadomości redakcji
Zarząd SSM: Administracja Osie-

dla „Chemik” rozważy uwzględnie-
nie utwardzenie fragmentu parkingu 
oraz wyznaczenie linii parkingowych 
w planie remontowym na rok 2020.

Zgodnie ze zgłoszonym wnio-
skiem administracji przycięcie gałę-

zi zostanie wykonane po zakończe-
niu okresu lęgowego, tj. po 15 paź-
dziernika br.

Ławka...
żal mi

Szanowni Państwo,
Bardzo się ucieszyłam z informacji 

w „MS” nr 8/2019 o przychyleniu się 
do mojej prośby z 22. 07. br. w spra-
wie zamontowania ławki na Chemiku...

Oczywiście, chodziło mi o ławkę tra-
dycyjną. Nie znając określenia „ławka 
przysiadkowa” użytego w „MS”, nad 
celowością takiej instalacji zaczęłam 
się zastanawiać, kiedy siemianowic-
kie propozycje pokazano niedawno 
w TVP1...

Kiedy dziś przeczytałam w „DZ” ko-
mentarze m.in. mieszkańców siemia-
nowickiego Osiedla Korfantego, stało 
się oczywistym, że instalowane „ławki” 
powinny się raczej nazywać „podpór-
ki”, a nie „przysiadki”, przecież przy-

siąść na nich nie sposób... Trudno też 
przysiąść się komukolwiek, żeby chwi-

lę pogadać, co Seniorzy bardzo lubią... 
Taka z pewnością nie jest inwesty-
cją trafioną, gdyż nie będzie pomocna 
starszej osobie pod laską i z zakupa-
mi... Bardzo żałuję...

Pozdrawiam,
Irena S.

- dane do  
wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Podtrzymując od-
powiedź podaną w „MS” z sierp-
nia br. informujemy, że przedmio-
towa ławka została zamówiona 
i będzie zamontowana na począt-
ku października w rejonie budyn-
ku Walerego Wróblewskiego 59 
przy schodach w kierunku Rynku 
Bytkowskiego.

Używając określenia „przysiadko-
wa” mieliśmy na myśli klasyczną 
ławkę bez oparcia.

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
Od pewnego czasu, a jest tak coraz częściej, Wasze e-

-maile do redakcji adresujecie na inne działy, komórki orga-
nizacyjne Spółdzielni i zastrzegacie, iż dane mają być za-
chowane tylko do wiadomości redakcji. Oczywiście może 
się to zdarzyć, lecz w takich przypadkach Redakcja nie jest 
w stanie zagwarantować tajemnicy danych, zgodnie z wy-
mogami Prawa Prasowego, skoro da-
ny e-mail dociera do nas niejako z ze-
wnątrz przez „pośrednika”. Prosimy 
o baczniejsze adresowanie e-maili do gazety i wysyłanie 
ich wyłącznie na konto redakcji, tj.: ssm@poczta.fm

Słowo zabija
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

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

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

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do 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 mają nie być publi-
kowane, bo takich dopisków nie będzie-

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

Przypominamy 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.

ssm@poczta.fm

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Trochę dzieci, 
więcej młodzieży

Tak naprawdę artystyczną część 
Święta Bytkowa, jakie miało miejsce 
w pierwszą sobotę września br. za-
inicjowały występy dzieci i młodzie-
ży z kilku siemianowickich placówek 
oświatowych. To stali bywal-
cy bytkowskich imprez. Tylko 
przetasowania są, jeśli chodzi 
o składy – lista młodych sie-
mianowiczan, jacy przewinę-
li się przez tę bytkowską es-
tradę – patrząc na tych kilka-
naście lat – jest już naprawdę 
długa i wciąż rośnie.

I tak po raz kolejny bytkow-
ska publiczność mogła posłu-
chać i zobaczyć, co m.in. po-
trafią:

- w tańcu:
podopieczni 

Siemianowickiego Centrum 
Kultury czyli Zespół Pieśni 
i Tańca „Siemianowice”,

- a także wokalistki:
- Kasia Wojtulska,
- Julia Krzysztof,
- Laura Kamela,
- Julia Kurczyńska,
- Zuzanna Krupa,
- Martyna Czernik, 
będące pod opieką Kata-

rzyny Gojny,
- uczniowie II Liceum Ogól-

nokształcącego im. Jana Ma-
tejki:

- Karina Antczak,
- Nicole Solich
przy akompaniamencie Adama 

Spendela,
- wokaliści i wokalistki

z Młodzieżowego Domu Kultury
im. Henryka Jordana:

- Karolina Kliś,
- Wanessa Herman,
- Martyna Kusak,
- Angelika Capiak,
- Damian Płoskonka,
 ćwiczący pod okiem Bogumiły Kliś.
Jak zwykle okazję do zaprezen-

towania się bytkowskiej publicz-
ności mieli też podopieczni sie-
mianowickiego Stowarzyszenia 
„Imperium Słońca”, każdorazo-
wo ciepło przyjmowani na tym 
rynku.

Za turniej boule 
puchary, medale, upominki

W przerwie między występami ar-
tystycznymi, duet Danuta i Krystian 
z Bytkowa – para prowadzących im-
prezę, ogłosiła wyniki turnieju boule, 
jaki rozegrano w ramach Święta Byt-

kowa jako VII Turniej Boule im. Jerze-
go Dingesa – inicjatora placu do gry 
w boule w Bytkowie, dzięki któremu ta 
forma rozrywki się tutaj przyjęła.

W grupie „Dzieci” najlepsi okazali 
się Martyna Iwan i Martyna Kuba-
nek. Wśród dorosłych zwyciężył An-
drzej Sławiński. Drugie i trzecie miej-
sce zajęli kolejno: Ewa Bochynek 
i ex-aequo Antoni Żłobiński oraz Sta-
nisław Hofman.

Na estradzie prowadząca turniej 
Ewa Dinges wręczyła puchary i me-
dale.

Laur dla lekarza
Święto Bytkowa to nie tylko rozryw-

ka. Impreza ta wyróżnia się w mieście 
czy nawet w regionie, przynajmniej pod 
jednym względem. W jej trakcie doce-
niane i nagradzane są osoby lub insty-

tucje zasłużone dla dzielnicy, miasta, 
województwa. Ten gest dodaje powagi 
wydarzeniu i sprawia on, że święto nie 
jest ot takim sobie zwykłym festynem.

 Późnym popołudniem, tuż po wy-
stępie zespołu z Domu Kultury „Che-
mik” – „Raczej tak” a przed główny-
mi gwiazdami wydarzenia, na estra-
dzie pojawił się Andrzej Gościniak – 
przewodniczący Stowarzyszenia Przy-
jaciół Bytkowa. Przedstawił on krótko 
genezę przyznawania tego wyróżnie-
nia. Oznajmił też, kto tym razem otrzy-

ma statuetkę.
W 2019 roku Kapituła Lauru 

Bytkowa przyznała tylko jed-
ną. Zdecydowano, że uhono-
rowany zostanie nim doktor 
nauk medycznych Zygmunt 
Klosa. Laudacja wygłoszona 
przez Andrzeja Gościniaka – 
brzmiała:

- W uznaniu zasług dla służ-
by zdrowia i samorządu miej-
skiego, ale także za repre-
zentowanie Miasta na flago-
wych stanowiskach publicz-
nych w Polsce i Wojewódz-
twie Śląskim, których – w naj-
nowszej historii miasta – do-
stąpiło niewielu. Zygmunt 
Klosa – lekarz, dr n. med., 
specjalista rehabilitacji, chi-
rurg ortopeda traumatolog, 
w swej karierze zawodowej 
także: Dyrektor O/NFZ w Ka-
towicach (2008-2012) zarzą-
dzający śląską służbę zdro-
wia i dyspozycją finansów 
publicznych o miliardach zło-
tych. Również Z-ca Dyr. ds. 
med. słynnej „piekarskiej ura-
zówki”, jednocześnie ordyna-

tor Oddziału Rehabilitacji, a wcześniej 
Dyrektor naszego Szpitala Miejskie-
go (1996-2000) i wykładowca akade-
micki. Ponadto działający także w sfe-
rze publicznej, bo: radny Rady Mia-
sta (1994-1998 i 2002-2003) i Sejmi-
ku Śląskiego (1998-2002, 2006-2008). 
Działacz Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Michał”, gdzie był przez wiele kaden-
cji członkiem Rady Nadzorczej a przez 
8 lat jej Przewodniczącym. Cechuje 
Go profesjonalizm, uczciwość, solid-
ność, obiektywizm i wrażliwość – mo-
że być wzorem dla nas i młodego po-
kolenia! - można było usłyszeć.

Statuetkę Lauru Bytkowa wręczył mu 
inny lekarz związany z naszym mia-
stem – kardiolog, prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Lekston. Laureat wyróżnie-

Deszczowo, ale udanie
XVI Święto Bytkowa, jakie zorganizowano 7 września br. na Rynku 

Bytkowskim zostanie zapamiętane jako jedno z bardziej desz-
czowych z dotychczas przeprowadzonych. Na szczęście, warunki atmos-
feryczne nie były na tyle złe, że nie można było się fajnie bawić…

ciąg dalszy na str. 19
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Deszczowo, ale udanie
Czytaj str. 14
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Wielu uważa jesień za najpiękniejszą porę roku. Kolorowe liście drzew, oświetlone promieniami słońca, na któ-
re chce się patrzeć… Jej nadejście nie musi wiązać się z całkowitym „zerowaniem” naszych balkonów albo 

ogródków z kwiatów, roślin. Można aranżację balkonu czy przydomowego ogródka uzupełnić.

Ta pora roku to różnobarwne wrzosy, 
wrzośce, chryzantemy (nie te kojarzo-
ne ze Wszystkimi Świętymi a ich mniej-
sza odmiana z małymi kwiatami), lawen-
dy, astry czy chociażby aksamitki. Ze-
stawiać rośliny można na różne sposo-
by. Niebieską lawendę z żółtymi chry-
zantemami, płożącym jałowcem japoń-
skim. Pięknie wygląda chińska róża. Ko-
sodrzewina, ozdobne trawy, zioła, wy-
korzystywane w kuchni. W ten sposób 
możemy przedłużyć efektowny wygląd 
naszego balkonu czy przydomowego 
ogródka jeszcze o dobrych kilka tygodni.

Jesień to też czas porządkowania 
balkonów. Pelargonie, niecierpki, sur-
finie, petunie, czyli kwiaty, wybierane 
najczęściej jako nasze główne balko-
nowe dekoracje, są traktowane jako 

rośliny jednoroczne. Zazwyczaj więc 
Zielony Konkurs 2019

po sezonie letnim, wraz z nadej-
ściem niższych temperatur, po pro-
stu się ich pozbywamy. Co ciekawe 
jednak, przycięte na krótko i trzyma-
ne w cieple, mogą przetrwać w dobrej 
kondycji i ozdobić balkon w kolejnym 
sezonie. Jesień to także możliwość 
przygotowania sadzonek. Podhodowa-
ne w domowych, ciepłych warunkach, 
wiosną mogą trafić, czy to na balkon, 
czy do przydomowego ogródka.

Przed finałem ZK
Przez ostatnich kilka miesięcy przy-

glądaliśmy się w osiedlach spółdziel-
czych balkonom i przydomowym 

ogródkom, upiększonych roślinami. To 
był dobry sezon pod względem ilo-
ści ich zagospodarowania, naprawdę. 
Cieszymy się, że wciąż są takie miej-
sca, które można o tej porze roku po-
dziwiać i fotografować. 

Tymczasem Zielony Konkurs 2019 
jest na ostatniej prostej. Komisje, dzia-
łające we wszystkich siedmiu osie-
dlach SSM wytypowały miejsca, a więc 
właścicieli, którzy spotkają się w finale 
konkursu jeszcze w tym miesiącu na 
okolicznościowym spotkaniu w siedzi-
bie Spółdzielni. Opowiedzą między in-
nymi o tym, jak to robią, że ich balko-
ny czy ogródki wyglądają tak świetnie 
i dlaczego warto to w ogóle robić. Finał 
zrelacjonujemy na łamach „MS”.

 Rafał Grzywocz

Można pięknie

Przyjaźni 42B

K. Szymanowskiego 3

Skłodowskiej-Curie 77

Aleja Młodych 4

Skłodowskiej-Curie 69A

Wł. Jagiełły 9A
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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

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
Przypominamy,  

że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

s-
54

4\
10

-1
9

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM  
- tel. 32-228-57-78, 602 672 890

DYŻURUJE: 
 poniedziałek 1700-2000; 
wtorek, środa, czwartek 

1500-2000;
piątek 1300-2000;  
sobota 800-2000;  

niedziela 800-2000
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ciąg dalszy na str. 20

nie przyjął z wyraźnym wzruszeniem 
i podziękował za uhonorowanie go.

Biesiadny wieczór
Artyści, jacy kolejno występowali 

podczas tego Święta Bytkowa szyb-
ko chwytali kontakt ze zgromadzo-
ną publicznością, schodząc z estra-
dy wprost do niej, między ławki. Nie 
przeszkadzał padający, co jakiś czas 
deszcz, choć na pewno była to jedna 
z przyczyn, dla których frekwencja 
w ogóle podczas całego Święta Byt-
kowa nie była taka, jakiej można było 
oczekiwać. Niemniej, najpierw o do-
bry, biesiadny śląski i nie tylko klimat 
zadbał zespół „Duo Fenix – Dwa 
Fyniki”, później nie gorzej radził so-
bie Krzysztof Koniarek z zespołem. 
Największą publiczność zebrał po-
chodzący z Niemiec Toby Thalham-
mer – Toby z Monachium. Widzo-
wie bawili się razem z nim przy pol-
skich i niemieckich szlagierach tuż 
przy estradzie, zaś po koncercie au-
tografów i wspólnych zdjęć nie by-
ło końca.

Organizatorami i m.in. sponsorami 
XVI Święta Bytkowa byli:

- Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa,

Stowarzyszenia:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa,
- „Nasz Dom”.
- Gmina Siemianowice Śląskie.

Kolejna duża impreza muzyczna 
w Bytkowie w przyszłym roku – na Po-
witanie Wakacji! rg

Stowarzyszenie

Przyjaciół Bytkowa

Kapituła i Zarząd Stowarzyszenia uchwałą  
z 3 września 2019 r. postanowiły przyznać  

dla lekarza-menadżera i polityka Szanownego Pana

dr Zygmunta KLOSY


LAUR BYTKOWA
w uznaniu zasług dla służby zdrowia i samorządu miejskiego, ale także za reprezentowanie Miasta 

na flagowych stanowiskach publicznych w Polsce i Województwie Śląskim, których - w najnowszej historii 
miasta - dostąpiło niewielu.

Zygmunt Klosa - lekarz, dr n.med., specjalista rehabilitacji, chirurg ortopeda traumatolog, w swej 
karierze zawodowej także: Dyrektor O/NFZ w Katowicach (2008-2012) zarządzający śląską służbę 
zdrowia i dyspozycją finansów publicznych o miliardach zł. Również Z-ca Dyr. ds. med. słynnej „piekarskiej 
urazówki”, jednocześnie ordynator Oddziału Rehabilitacji, a wcześniej Dyrektor naszego Szpitala 
Miejskiego (1996-2000) i wykładowca akademicki.

Ponadto działający także w sferze publicznej, bo: radny Rady Miasta (1994-1998 i 2002-2003) 
i Sejmiku Śląskiego (1998-2002, 2006-2008). Działacz Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał”, gdzie był 
przez wiele kadencji członkiem Rady Nadzorczej a przez 8 lat jej Przewodniczącym.

Cechuje Go profesjonalizm, uczciwość, solidność, obiektywizm i wrażliwość - może być wzorem dla nas 
i młodego pokolenia!

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Zarząd Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezes
 Zbigniew Lekston Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 7 września 2019 roku.

Deszczowo, ale udanieciąg dalszy ze str. 14

Z sercem na Ty

Profesor doktor habilitowany Andrzej Lekston pra-
cownik naukowy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, 
Kierownik Pracowni Hemodynamiki w Śląskim Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu.

Główne jego cele to leczenie chorych z zawałem serca.
Pionier zabiegów angioplastyki wieńcowej „baloniko-

wania“ na Śląsku, rok 1986.
Pod merytorycznym nadzorem prof. prof. Stanisława 

Pasyka i Zbigniewa Religi wprowadził w 1987 roku dyżu-
ry 24 godzinne dla chorych z zawałem serca, co było in-

nowacją na skalę światową i pierwszym tego typu dyżurem 
w Polsce a drugim w Europie. Przez wiele lat 24-godzinny 
dyżur zawałowy w Zabrzu był unikatem na skalę Polski, bo 
aż do 1999 roku. Dopiero po kilkunastu latach zabrzański 
model leczenia zawału serca zaczął rozpowszechniać się 
na kolejne ośrodki w kraju.

Prowadzi z zespołem III Kliniki Kardiologii badania oce-
niające wpływ zanieczyszczeń powietrza oraz wpływ 
zmiany klimatu na układ sercowo-naczyniowy na zdro-
wie mieszkańców woj. Śląskiego.

- Panie profesorze, gdyby serce 
umiało mówić, to co by nam powie-
działo...

- Obawiam się, że usłyszeliby-
śmy o sobie mało pochlebne, a mo-
że nawet nienadające się do publika-
cji, zdania. Nasze serce jest bowiem 
przez nas niemiłosiernie eksploatowa-
ne, a jest to organ szczególnie zagro-
żony, bo wpływ na jego prawidłowe 
funkcjonowanie ma właściwie wszyst-
ko, nawet ubiór, który nie powinien 
być za lekki gdy zimno, a za gruby 
gdy ciepło. Człowiek powinien zacho-
wać linię środka. My za mało mówimy 

o profilaktyce w życiu, a profilaktyka 
jest najtańszą metodą leczenia. Lepiej 
zapobiegać niż leczyć. Każdy z nas 
widząc na chodniku, ulicy zagłębie-
nie z błotem omija je, bo jak wejdzie, 
to później potrzebuje sporo czasu na 
czyszczenie butów, ubrania. Do tego 
dochodzą nerwy, a to ominięcie dołu 
jest właśnie profilaktyką.

- Gdyby przenieść to porównanie 
na nasze serce to...

- Proszę Pana generalnie źle się od-
żywiamy – spożywamy nadmierne ilo-
ści tłuszczów, cukrów, co w połącze-
niu ze zbyt małym ruchem powodu-

je, że coraz więcej ludzi jest otyłych 
i podatnych na rozwój cukrzycy, czy-
li wpływa na rozwój miażdżycy. Nad-
używamy też wszelakich używek i ży-
jemy w stresie.

- Proszę rozwinąć tę myśl...
- Jeść powinniśmy mało i często, co 

pozwoli na spalenie kalorii. Prefero-
wać winniśmy warzywa produkty peł-
noziarniste (ciemne pieczywo, płatki, 
kasze), makarony lub ziemniaki, wa-
rzywa, owoce, ryby morskie, nisko-
tłuszczowy nabiał i w ograniczonej ilo-
ści chude mięso (kurczak i indyk bez 
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ciąg dalszy ze str. 19
skóry, chuda wołowina, dziczyzna). 
Winniśmy jak najwięcej się ruszać. 
Człowiek jest stworzony do chodze-
nia, do wysiłku i każdy w ciągu dnia 
winien znaleźć czas na kilkudziesię-
ciominutowy spacer. Teraz coraz wię-
cej osób prowadzi siedzący tryb ży-

cia, a to prowadzi wprost do otyłości, 
do zaburzeń układu krążenia, do nie-
wydolności serca. Otyłość powoduje, 
że nasze serce musi ciężej pracować. 
Odrębną sprawą jest palenie, które 

palacze winni natychmiast rzucić. Ni-
kotyna niszczy ochronne dla organi-
zmu witaminy. Musimy też nauczyć 
się radzić sobie ze stresem. Im wię-
cej stresów przeżywamy, tym bardziej 
nasze serce i naczynia są obciążone. 
Dlatego należy nauczyć się np. dy-
stansować od pracy, oddawać się wy-
poczynkowi lub ulubionym zajęciom 
– za wyjątkiem siedzenia w fotelu, bo 
o nim winniśmy też zapomnieć.

- Panie profesorze, sporo czasu po-
święca Pan czystości naszego powie-
trza i jego ogromnym oddziaływaniu 
na funkcjonowanie serca, organizmu. 
Uczestniczy Pan w różnych spotka-
niach i podkreśla te zagrożenia oraz 
czynnie działa na rzecz poprawy jako-
ści powietrza. O smogu ostatnio mó-
wi się bardzo dużo... ale te szkodliwo-
ści zapewne znane są od lat...

- Zgadza się, ale długo wyniki te nie 
miały siły przebicia. Nie było odpo-
wiedniego klimatu, mimo że rezultaty 
badań prowadzonych przez naukow-
ców, w tym i w naszym ośrodku, do-
wodziły niezbicie, że stan powietrza 

ma kolosalny wpływ na nasze zdrowie 
i ilość przedwczesnych zgonów. 

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 zdecydowanie 
niewygodny politycznie. Mogę powie-

dzieć, że kilka lat temu nareszcie się 
to zmieniło i teraz nie tylko się mówi, 
ale po naszych alertach, a to cieszy, 
podejmuje konkretne przedsięwzięcia. 
Z raportu WHO z 2016 roku wynika, 

że na świecie jest około 7 mln przed-
wczesnych zgonów spowodowanych 
zanieczyszczeniem powietrza w tym 
prawie 3 mln razem to choroba nie-
dokrwienna serca (1 mln) i udar mó-
zgu (1 mln) oraz 1 mln to ostra nie-
wydolność oddechowa i POCHP (0.4 
mln i rak płuca (0.4mln). W Polsce wg 
Raportu Europejskiej Agencji Środo-
wiska rocznie stwierdza się prawie 50 
000 zgonów, z podobnymi proporcja-
mi. Wzrost umieralności w populacji 
ogólnej został dobrze udokumentowa-
ny. Statystyczny mieszkaniec UE ży-
je 8 miesięcy krócej, Polak aż 10 mie-
sięcy. Według różnych analiz powie-
trze jest siódmym czynnikiem ryzy-
ka rozwoju wielu schorzeń po nieod-
powiedniej diecie, nadciśnieniu tętni-
czym, paleniu papierosów, wysokim 
poziomie cholesterolu, otyłości i nad-
wadze oraz cukrzycy. 

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

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

na co nie mamy wpływu. Jeżeli widzi-
my wodę, która jest brudna, to jej nie 
pijemy. Ale nie możemy przecież po-
wiedzieć, że skoro powietrze jest za-
nieczyszczone, to nie będziemy oddy-
chać. A to co wdychamy, wpływa fa-
talnie m.in. na układ sercowo-naczy-
niowy, oddechowy i centralny układ 
nerwowy. Gospodyni zwraca uwa-
gę, że ma brudne firanki, zakurzone 
meble, ale nie myśli, skąd się to bie-
rze, tylko chwyta za odkurzacz i czy-
ści. A jak my możemy odkurzyć nasze 
płuca? W efekcie spada nasycenie 
krwi tlenem, dochodzi też do upośle-
dzenia absorpcji tlenu przez czerwo-
ne krwinki. Możemy je porównać do 
wagoników, które przewożą węgiel do 
elektrowni. Krwinki czerwone dostar-
czają tlen do naszych komórek. Jeże-
li te krwinki nie będą nasycone tlenem 
w odpowiednim stopniu, to nasze ser-
ce będzie musiało szybciej pracować. 
Będzie się szybciej męczyć, a wydol-
ność organizmu spadnie. 

To co wdychamy, wpływa fatalnie 
m.in. na układ sercowo-naczyniowy, od-
dechowy i centralny układ nerwowy. Do-
datkowo zanieczyszczenia te osadza-
jąc się powodują skażenia wody i gleby 
a z nich przedostają się do pokarmów 
i negatywnie wpływają na inne funkcje 
organizmu. W ostatnich kilku latach na-
sze wnioski uzyskały posłuch, a w efek-
cie podejmowanych jest szereg działań 
na rzecz poprawy stanu powietrza.

- Co w takim razie możemy jeszcze 
zrobić bo coś już drgnęło?

- Cieszy, że nareszcie nasze opraco-
wania zaczęły wpływać na wdrażanie 
programów ograniczających emisję, 
ale to początek. Musimy nadal edu-
kować by zmieniać mentalność. Są-
siad, który pali śmieci często nie wie, 
że szkodzi nie tylko innym, ale i so-
bie. Dzisiaj, jeżeli ktoś zgłosi to stra-
ży miejskiej, będzie uważany za dono-
siciela i wielu ludzi obróci się przeciw-
ko niemu, a nie temu, który truje. Ko-
niecznym jest uzmysławianie, że teraz 
to, co mamy w powietrzu, to przede 
wszystkim efekt niskiej emisji, któ-
ra pochodzi z gospodarstw domowych 
gdzie często pali się wszystkim (proce-
sy spalania poza przemysłem 49,7%) 
oraz transportu drogowego (13,5%), 
wg Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami 2014 - KOBI-
ZE). Ja ze swej strony nadal będę go-
rącym orędownikiem działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza.

Dziękuję za rozmowę
Rozmowa nie autoryzowana

Z sercem na Ty
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Kandydat na Posła do Sejmu RP 2019-2023 

Edward Józef Duliński

Miejsce 5 na liście Lewicy

Mysłowiczanin

Z zawodu Doradca Podatkowy - Prawnik 

Radny Mysłowickiej Rady Seniorów

Przewodniczący Rady Miejskiej SLD w Mysłowicach 

Członek Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

w Mysłowicach

Dziękuję za Twój głos
13 października 2019 r.

Sfinansowano przez 
KW SOJUSZ LEWICY
 DEMOKRATYCZNEJŁączy nas przyszłość! 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROWADZONY 

PRZEZ EKSPERTÓW ZUS 
KONSULTACJE W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI, BO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY  

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
Chcesz otrzymać informacje z zakresu spraw obsługiwanych przez ZUS (emerytury, renty, inne świadczenia) 

potrzebujesz pomocy w wypełnianiu formularzy, chcesz złożyć dokumenty do ZUS, a może jesteś płatnikiem składek? 

Konsultacje będą odbywać się w każdy piątek, w godzinach od 8.00 do 12.00 

Pierwsze spotkanie 27.09.2019 r. (piątek), w godzinach od 8.00. do 12.00
po uprzednim zapisaniu się. 

Zapisy pod numerem telefonu: 32 765-29-57 lub osobiście w siedzibie PUP Siemianowice Śląskie  

(ul. Wyzwolenia 17, I piętro, pok. nr 28)       

  Oddział ZUS w Chorzowie PUP Siemianowice Śląskie 
 ul. Gen. H. Dąbrowskiego 45 Wyzwolenia 17      

DLA WSZYSTKICH
MIESZKAŃCÓW

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 512 385 600

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

tel. 533 336 454 

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

MEBLE na wymiar, szafy, kuchnie, 
komody, lady itp.,     tel. 510 724 303 

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

tel. 661 149 299 

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

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

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

FIRMA Rem-Kom, kompleksowe re-
monty domów i mieszkań. Instalacje 
elektryczne, wod-kan, c.o., gładzie, ka-
felkowanie, zabudowy, 

tel. 799 971 984  

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

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

SALON urody Siemianowice Śl., ul. Kor-
fantego 5. Zapraszam: Pełna kosmety-
ka, stylizacja paznokci, tel. 502 629 668 

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

MALOWANIE, tapetowanie, drobne 
remonty,                   tel. 608 383 894

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

KOMPLEKSOWE przeprowadzki, 
utylizacja, 

tel. 531 944 531, 32 220-64-27

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy, 

tel. 668 222 496

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

CHEMIA, matematyka, 
tel. 609 313 634

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

REGULACJA okien PCV, wymiana 
i naprawa uszczelek, 

tel. 602 314 720 

ANGIELSKI - korepetycje na każdym 
poziomie nauczania, przygotowanie do 
matury, konwersacje, tel. 502 453 556

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 
wykładzin, solidnie,    tel. 606 274 056 

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, 

tapicerki karcherem, skuteczne 

odplamianie, Siemianowice Śląskie,
 tel. 604 243 950

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

Potrzebni wolontariusze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje osoby chętne do pełnienia 

funkcji wolontariuszy na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego Miasta. 

Zapraszamy młodzież, studentów, osoby pracujące lub 
bezrobotne, a także emerytów i rencistów, którzy dobrowol-
nie i bez wynagrodzenia chcieliby działać na rzecz innych 
mieszkańców naszego miasta. 

Przede wszystkim poszukujemy osób, które wykonywały-
by następujące prace:

- korepetycje z języka angielskiego,
- korepetycje z języka polskiego,
- korepetycje z matematyki,
- dotrzymanie towarzystwa osobom starszym i niepełnospraw-

nym (pomoc w zrobieniu zakupów, wizytach u lekarzy itp.).
Jeżeli:
- dysponujesz wolnym czasem,
- chcesz zdobyć umiejętności i doświadczenie zawodowe,
- pragniesz zrobić coś pożytecznego oraz nawiązać no-

we znajomości

– masz szansę zostać wolontariuszem.
Wszystkich chętnych tą formą pomocy drugiemu człowie-

kowi prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu Se-
bastianem Jabłońskim - 32 765 62 35 lub s_jablonski@
mops.siemianowice.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 17, po-
kój nr 35.

Koordynator przeprowadzi rozmowę z osobą zaintereso-
waną, po czym osoba ta zostanie przeszkolona. Następ-
nie między wolontariuszem, a Ośrodkiem zostanie zawar-
te porozumienie określające zakres, sposób i czas wyko-
nywania przez wolontariusza świadczeń. Porozumienie to 
jest podstawą wykonywania przez wolontariusza świadczeń 
w MOPS i zawierane jest na okres dłuższy niż 30 dni. Ko-
lejny krok to już zapoznanie wolontariusza z osobą potrze-
bującą wsparcia.
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SFINANSOWANO ZE ŒRODKÓW KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŒÆ

Sfinansowano przez KW Prawo i Sprawiedliwość
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Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

Czyszczenie i pranie
Tapicerek meblowych

Czyszczenie
Foteli i krzeseł

Czyszczenie
Dywanów i wykładzin

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503 BlankCzysto@gmail.com

Więcej na: BlankCzysto.pl
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NOWOŚĆ — Panorama RTG, Tomografia stomatologiczna — NOWOŚĆ

IMPLANTY, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości

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

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

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje 

pieniądze 
i chronisz Swoje 

środowisko 
naturalne!!!
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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 (pianino i gitara) .............13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ......................16.00 – 20.00 
Zespół instrumentalno-wokalny .....................18.00 – 21.00

WTOREK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „Razem” .............16.00 – 20.00
Ognisko muzyczne (pianino i gitara) .............16.00 – 21.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 20.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.30 – 19.00

ŚRODA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................14.00 – 19.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00

Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30 
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

CZWARTEK
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00 
Szkoła Muzyki ......................................................................                     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PIĄTEK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 20.00
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 – 19.00
NIEDZIELA

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

P o ł a m  g ł o w ę

SUDOKU 10/19 
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SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU 

polega na wpisaniu braku-
jących cyfr w ten sposób, 
by w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej piono-
wej kolumnie oraz w każ-
dym wyróżnionym małym 
kwadracie 3x3 znalazły się 
wszystkie cyfry od 1 do 9. 
Każda z tych cyfr w rzędzie, 
kolumnie, czy w małym kwa-
dracie może być wpisana tyl-
ko raz.

Od teraz publikować bę-
dziemy sudoku o różnym 
stopniu trudności. Ciekawi 
jesteśmy Państwa opinii.

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.
Odważniki

Mamy wagę szalkową, na 
której chcemy ważyć przed-
mioty do 120 kg z precyzją 
do 1 kg. Jaka jest najmniej-
sza liczba odważników, któ-
ra będzie nam potrzebna, 
by wykonać to zadanie, i ja-
kie to będą odważniki?

Odpady produkcyjne
Z odpadów produkcyjnych 

potrzebnych do zrobienia 5 
kostek brukowych jesteśmy 
w stanie zrobić jeszcze jed-
ną kostkę. A ile kostek bru-
kowych zrobimy z odpadów 
powstałych z 500 kostek?

aDroga przez most
Adam, Boguś, Czesiek 

i Darek muszą przejść 
przez most na drugą stronę 

rzeki. Jest ciemno, więc po-
trzebują świeczki do przej-
ścia. Adam przejdzie tra-
sę mostu w 1 minutę, Bo-

guś – w 2 minuty, Czesiek 
– w 5 minut, a Darek – w 8 
minut. Most jest słaby, więc 
mogą chodzić samodziel-
nie lub w parze (wtedy idą 
tempem najwolniejszego). 
Jaki może być minimalny 
czas przejścia tej trasy? 
Pamiętaj, że zawsze trze-
ba przechodzić ze świecz-
ką, więc musisz uwzględ-
nić fakt, że czasem ktoś się 
musi wracać…

Rozwiązanie SUDOKU 9/19

9 3 2 6 7 8 5 4 1

1 4 5 2 3 9 7 6 8

6 7 8 4 5 1 2 9 3

2 6 3 1 9 5 4 8 7

4 9 7 3 8 6 1 2 5

8 5 1 7 2 4 6 3 9

5 8 4 9 1 2 3 7 6

3 1 6 8 4 7 9 5 2

7 2 9 5 6 3 8 1 4



26 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2019

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM  
- tel.  602 672 890

DYŻURUJE: 
 poniedziałek 1700-2000; 
wtorek, środa, czwartek 

1500-2000;
piątek 1300-2000;  
sobota 800-2000;  

niedziela 800-2000

s-639/4-17

Cena  
producenta
za pomnik

2.700  
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka
Siemianowice Śląskie

ul. Przyjaźni 20
tel. 32 228-55-32

667 955 248
www.lechkam.pl

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

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

„ M S ”  C Z E K A   N A  T W O J Ą  R E K L A M Ę 
d o  2 0 .  k a ż d e g o  m i e s i ą c a   t e l .  3 2  6 0 9 - 1 4 - 0 5
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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. 508 215 355

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

KUPIĘ mieszkanie 2-3 pokoje, osoba 
prywatna, Bytków, za gotówkę, może 
być zadłużone do remontu,  
 tel. 888 989 989

KUPIĘ mieszkanie i garaż, 
  tel. 881 652 241

KUPIĘ mieszkanie min. 50 m2 w SIe-
mianowicach Śl.,  tel. 602 768 481

KUPIĘ mieszkanie 3-pokojowe na os. 
Tuwima lub os. „Młodych”, 
  tel. 508 669 931

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, bez 
pośredników. Może być do remontu, 
zadłużone, z komornikiem lub z innym 
problemem,  tel. 601 456 321

OGŁOSZENIA mieszkaniowe, 
  www.mpgkim.com.pl

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

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

WYNAJMĘ mieszkanie w Michałkowi-
cach,  tel. 503 410 408

RÓŻNE

KUPIĘ antyki, starocie,  tel. 502 670 037

KUPIĘ skrzypce i akordeon,  
 tel. 518 228 772

ODSTĄPIĘ lokal usługowo-handlo-
wy na osiedlu Korfantego naprzeciwko 
sklepu Biedronka,  tel. 797 334 161

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

GARAŻ kupię, wynajmę,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ garaż, 
  tel. 668 335 535

KUPIĘ garaż w Bytkowie,  
 tel. 887 060 438

KUPIĘ garaż przy ulicy Okrężnej,  
 tel. 695 233 393

KUPIĘ garaż na Chemiku, 
  tel. 795 234 708

KUPIĘ garaż na osiedlu „Chemik”,  
 tel. 507 598 950

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

ZAMIENIĘ garaż Zgrzebnioka 40 na 
okolicę Wróblewskiego,  
 tel. 604 279 623

BIURO ROZLICZEŃ SSM - NOWE MIEJSCE
Pod koniec września br. Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Wody  

zostało przeniesione  z dotychczasowego lokalu 
 przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 43A w os. „Chemik” do siedziby 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
ul. Bohaterów Westerplatte 20, pok. nr 31.
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Młoda, śliczna sekretarka 
w pierwszym dniu pracy stoi nad 
niszczarką dokumentów z lek-
ko niepewną miną. Oczarowany ko-

lega z pracy postanawia wybawić 
dziewczynę z opresji.

- Mogę ci w czymś pomóc?
- Pokaż mi jak to działa.
Chłopak bierze z jej rąk dokumenty 

i wkłada do niszczarki.
- Bardzo ci dziękuję! A którędy 

wychodzą kopie?

J K L
Ojciec widzi syna wychodzącego 

z domu z wielką latarką w dłoni.
 - Dokąd to?
- Na randkę - przyznaje się chłopak
- Ha! Ja w twoim wieku niepotrzebo-

wałem latarki na randkach.
- No tak. I sam popatrz na kogo trafiłeś...

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Obieżyświat; 8. Solan-

kowa na terenie kompleksu rekreacyjne-
go Rzęsa;  9. Rafy koralowe; 10. Radio-
lokacyjna latarnia odzewowa; 11. Wy-
ciąga rękę; 12. Łódka pneumatyczna; 
13. Sportowców w Siemianowicach Ślą-
skich; 14. Obwódka; 16. Ryba drapież-
na; 18. Rybie jaja; 19. Kije do młóce-
nia; 20. W kapeli ludowej; 21. Lawendo-
wy w osiedlu Młodych; 22. Strzela se-
riami; 27. Biały w kinie; 30. Auto z Japo-
nii; 31. Sypialnia babci; 32. Ramię drze-
wa; 33. Forsa; 34. Nacisk w wymowie; 
35. Wojsko; 36. Rolnik za pługiem.

PIONOWO: 1. Odgłos galopu; 2. Ska-
fander eskimoski; 3. Owoc tarniny; 
4. Papiery z giełdy; 5. Kuzynka szopa; 
6. Czynu Niepodległościowego przy pla-
cu ks. Piotra Skargi w naszym mieście; 
7. Obecna pora roku; 14. Centrum lub 
Chemik w Siemianowicach Śląskich; 
15. Mały ogród; 16. Owczy ser z gór; 
17. Pensja na odchodne; 23. Przyjem-
ny odpoczynek; 24. Kupidyn; 25. Są 
nim Siemianowice Śląskie; 26. Katalpa, 
drzewo ozdobne z Ameryki Północnej; 
27. Kamień jubilerski; 28. Centrum Roz-
rywki przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go; 29. Ssak z waleni.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
22 października br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 10/2019 r. (decy-
duje data stempla pocztowego) lub ad-
res poczty elektronicznej redakcji „MS”: 
ssm@poczta.fm z obowiązkową in-
formacją w temacie wiadomości: Krzy-
żówka nr 10/19 – decyduje data wysła-
nia e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 09/2019 z hasłem: Mieszkaj ładnie 
otrzymują: Elżbieta Ochman, ul. Wł. 

Jagiełły 3D (I); Anna Powała Breguła, 
ul. Boh. Westerplatte 8 (II); Ewa Krze-
mień, Al. Młodych 10 (III).

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

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 

adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję 

w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, 

w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-

dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-

kania wskazanego w nadesłanym rozwiąza-

niu) do jednorazowego losowania i publikacji 

jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane 

podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do 

ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania i przeno-

szenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwy-

cięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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Chociaż warzywa i owoce są do-
stępne w ogromnym wyborze przez 
cały rok, to jednak teraz ich ilość 
jak i ceny prowokują wręcz, by posi-
lać się nimi non stop. Dlatego też my, 
w naszych kulinariach, zachęcamy do 

spożywania tych darów jesieni pod każ-
dą postacią, tym bardziej, że możemy 
samodzielnie poeksperymentować, gdyż 
są to wdzięczne obiekty do takich prób.

Sałatka winogronowa na ostro
2 średniej wielkości kiście winogron: 

białego i/lub ciemnego, brokuły (oko-
ło 1/4 główki - zależy od upodobań), se-
ler naciowy (ew entualnie zwykły star-
ty na tarce), płatki migdałowe, 1-2 ząbki 
czosnku, majonez: 1-2 łyżki, sól i pieprz. 
Brokuły sparzamy i dzielimy na małe ka-
wałeczki. Winogrona, jeśli mają większe 
owoce, kroimy na połówki, a seler na 
małe cząstki. Mieszamy wszystko, doda-
jąc płatki migdałowe i przyprawy. Do ma-
jonezu wyciskamy czosnek, mieszamy 
i dodajemy do pozostałych składników.

Bakłażany faszerowane w sosie
Łyżka oliwy, 10 dag ryżu pilaw (z przy-

prawami), pęczek dymki, 8 dag rokpola, 
2 pomidory, 50 dag pomidorów z pusz-
ki, sól, pieprz, majeranek, 2 bakłażany, 
5 dag parmezanu. Ryż przygotować we-
dług przepisu na opakowaniu. Dymki po-
kroić w krążki, świeże pomidory na ka-
wałki, ser w kostkę. Do ryżu dodać 2/3 
dymki, dusić razem przez 3 minuty. Wy-
mieszać z pomidorami i rokpolem. Dym-
ki usmażyć na oliwie, dodać rozdrob-
nione pomidory z puszki, przyprawić do 
smaku solą, pieprzem i połową łyżeczki 
suszonego majeranku. Bakłażany umyć, 
przekroić wzdłuż. Wydrążyć miąższ, po-
siekać go i dodać do ryżu. Farszem ry-
żowym napełnić połówki bakłażanów. 
Sos pomidorowy wlać do żaroodpornej 
formy, ułożyć w nim faszerowane bakła-
żany. Zapiekać 40 minut w temp. 200°C. 
Po 30 minutach posypać parmezanem.

Pomidory pod pierzynką
Kilka pomidorów, czosnek (najlepiej 

świeży), majonez, oregano, bazylia, 
ser żółty. Pomidory sparzyć, obrać ze 
skórki i pokroić w grube plastry. Ser 
utrzeć na tarce z drobnymi oczkami. 
Pomidory posolić, popieprzyć, posypać 
oregano i bazylią. Na każdy plaster 
wycisnąć świeży czosnek (wedle uz-
nania) położyć małą łyżeczkę majon-
ezu i przykryć startym żółtym serem.
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Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Ba-
rana, nie przywią-
zujesz wagi do za-

sad dobrego wychowania, bowiem nie 
znosisz niczego, co krępuje Cię i unie-
możliwia „bycie sobą”. Może dlatego 
niezbyt dobrze z Tobą czują się ludzie 
o odmiennych zasadach.

Byk, gdy mu na 
tym zależy, potra-
fi zachować się po-
prawnie i nikt z oto-

czenia nie domyśla się nawet, że po-
trafi być całkiem inny we własnym 
domu. Chodzi wtedy zaniedbany, 
wszystko mu jedno, a do domowni-
ków często odzywa się opryskliwie.

Bliźnięta przywią-
zują dużą wagę do 
taktownego i po-
prawnego zachowa-

nia u ludzi. Nie wiadomo jednak, dla-
czego uważają, że to, co krytykują u in-
nych, im powinno uchodzić „na sucho”. 
I zazwyczaj tak bywa, że otoczenie od-
nosi się do nich z dużą dozą tolerancji.

Ludzie urodze-
ni pod znakiem Ra-
ka są wzorem tak-
tu i zasady savoir-vi-

vre’u mają jakby wrodzone. Oczeku-
ją tego samego od innych i, nieste-
ty, tu bardzo często spotyka ich za-
wód, szczególnie, jeśli dotyczy kogoś, 
o kim byli dobrego mniemania.

Wyniosły i ważny 
Lew zazwyczaj prze-
strzega zasad dobre-
go wychowania, do-

daje mu to bowiem, jego zdaniem, 
prestiżu i powagi, co niezmiernie so-
bie ceni. Odnosi się z szacunkiem nie 
tylko do przyjaciół, ale także do pod-
władnych.

Panny cechują 
się przeważnie po-
prawnymi manierami 
i starają się nauczyć 

takich zasad także swoje dzieci. Oto-
czenie nieraz uważa, że trochę prze-
sadzają i że przez to nie są kumplami, 
takimi, z którymi można „konie kraść”.

Wagi odznaczają 
się dobrymi maniera-
mi i nie znoszą ordy-
narności, chamstwa, 

nieuzasadnionej poufałości. Pani Wa-
ga zerwie z kimś, kogo nawet kocha, 
jeśli przy bliższym poznaniu okaże się, 
że jest to człowiek nieokrzesany.

Skorpion zacho-
wuje się poprawnie, 
chociaż czasem po-
trafi niespodziewanie 

wybuchnąć, czym może kogoś bardzo 
urazić. Nie przywiązuje jednak do sa-
voir-vivre’u większego znaczenia, bar-
dziej ceni u innych lojalność.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Strzel-
ca są sympatycz-
ni, otwarci, taktowni 

i tolerancyjni dla innych. Na pewno nie 
zawierają z nikim przyjaźni tylko z te-
go powodu, że nie posiada on ogłady. 
Lubią ludzi wesołych, uśmiechniętych.

Koziorożec jest za-
zwyczaj miły i ser-
deczny w stosunku 
do otoczenia. Postę-

pując w ten sposób, zyskuje sobie po-
wszechną sympatię, co pomaga mu 
realizować swoje zamierzenia. Ludzi 
nieprzydatnych odrzuca.

Teoretycznie Ry-
by są skłonne zgo-
dzić się, że poprawne 
maniery ułatwiają ży-

cie i są podstawą dobrych kontaktów. 
W praktyce różnie to z Rybami bywa. 
Jeśli jednak zachowują się nietaktow-
nie, nie zdają sobie z tego sprawy.

Wodniki najbar-
dziej cenią u innych 
walory intelektual-
ne, sami bowiem są 

przeważnie pod tym względem na 
wysokim poziomie. Jeśli ktoś jest dla 
nich interesujący, są gotowi wybaczyć 
mu, że nie zawsze poprawnie się za-
chowuje.

W zgodzie 
z savoir-vivrem?

Pod znakiem 
warzyw i owoców
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W zmienionej formule
Do zeszłego roku na kręgu tanecz-

nym oraz boisku wielofunkcyjnym przy 
ulicy M. Skłodowskiej-Curie w „Bań-

gowie” organizowany był raz 
w roku Piknik Osiedlowy, na 
który składała się zarówno 
część artystyczna, jak i spor-
towa. Przez lata próbowano 
przyciągnąć szersze grono 
odbiorców do wspólnej zaba-
wy, między innymi zmienia-
jąc termin imprezy, repertu-
ar. Muzyka, ognisko nie przy-
ciągały jednak w ostatnich la-
tach większej ilości miesz-
kańców, frekwencja topniała. 
Stąd Rada Osiedla w konsul-
tacji z administracją zdecydo-
wała o zrezygnowaniu z czę-
ści muzycznej imprezy, skupiając się 
od tego roku na organizacji wydarzeń 
sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Po medale
I tak, w sobotnie przedpołudnie, 

21 września br. – właściwie na poże-
gnanie lata – kilkudziesięcioosobowa 

grupa dzieci, podzielona na cztery dru-
żyny: „Bańgów”, „Michałkowice”, „Tu-
wima”, „Węzłowiec” rozegrała turniej 

piłkarski systemem każdy z każdym po 
2x10 minut. Emocji wśród grających 
nie brakowało. Dużo bramek, efektow-
nych podbramkowych akcji, a równo-
cześnie radość opiekunów przypatru-
jących się wszystkiemu przy bocznej 
linii boiska. Dla wielu uczestników był 
to pierwszy poważny turniej piłkarski 
w życiu, w którym mogli zmierzyć się 
z rówieśnikami z innych osiedli spół-
dzielczych. 

Nie istotne w tym turnieju 
było kto zwycięży, a to, że 
wszyscy się świetnie bawili 
- tak zawodnicy, jak i publicz-
nosć. Dobre warunki atmos-
feryczne na pewno do tego 
się przyczyniły. Na koniec im-
prezy rozdano słodkości i pa-
miątkowe medale za uczest-
nictwo. Wręczali je wspól-
nie Jolanta Sobek – prezes 
Zarządu SSM, Leon Pichen 
– członek Rady Osiedla „Bań-
gów” oraz trenerzy Dariusz 
Rzeźniczek i Robert Raza-
kowski.

Treningi – swoim ustalonym 
rytmem

Uczestnicy turnieju piłkarskiego 
jeszcze do końca października tre-
nować będą na wolnym powietrzu na 
czterech boiskach wielofunkcyjnych. 
Od listopada – to już pewne – wszyst-
ko przeniesie się pod dach. Trenin-
gi odbywać się będą w salach gimna-
stycznych czterech siemianowickich 
szkół. Ta ciągłość zajęć to owoc kil-
kuletniej już współpracy Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzę-
du Miasta.

Trwają ostatnie konsultacje z dy-
rekcjami s zkół, precyzyjny termi-
narz zajęć na sezon jesienny i zi-
mowy opublikujemy w kolejnym wy-
daniu „MS”.

rg

Pierwszy raz bez śpiewu
W sobotę, 21 września br., z inicjatywy Rady Osiedla i administra-

cji „Bańgów” odbył się turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2010 
i młodszych, uczestniczących, na co dzień udział w treningach organizo-
wanych przez SSM. Impreza w całości sportowa zastąpiła coroczny Pik-
nik Osiedlowy.

Terminy zajęć piłkarskich na boiskach osiedlowych 
do końca października:

„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: 16.00 – 18.00

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie
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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

  

 

 

  

   
  

  

Światłowód do 300 Mb/s  i abonament komórkowy z 7 GB

Śmiiiga! 79,99
zł/mies.

Światłowód dostępny w budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej za dopłatą 14,99 zł/mies.
Cena w umowie na 24 mies., z rabatami za e-fakturę i zgodę marketingową (po 5 zł), w promocji „Love Mini Światłowód 2/19”. Szczegóły na orange.pl, gdzie sprawdzisz również zasięg Światłowodu. 
Sieć nr 1 z największą liczbą Klientów usług mobilnych i stacjonarnych. * Koszt połączenia wg taryfy operatora. 

 

Siemianowice Śl., ul. Śląska 30, kontakt 32 22 900 02

Siemianowice Śl., ul. Jagiełły 4 (CH Atrium), kontakt 733 844 834

Katowice, CH Silesia CC, ul. Chorzowska 107, kontakt 512 096 700

Zapraszamy do salonów Orange

s-532/10-19

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZMs-

xx
x/

8-
19

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!


