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Wybrano biegłego Co słychać w RO?

Siemianowicki Budżet Obywatelski  2016…

Zielony Konkurs 2015 
– finał! Remonty, remonty...

Święto Niepodległości

11. listopada w naszym mieście z okazji 97 rocznicy odzy-
skania Niepodległości odbędą się uroczystości upa-
miętniające utworzenie Polski po 123 latach zaborów.

Obchody rozpoczną się o 9.00, uroczystą mszą św. w Kościele  
pw. Krzyża Świętego.

O 10.10 przewidziano przemarsz głównymi ulicami miasta z udziałem 
kompanii honorowej Wojska Polskiego i grup rekonstrukcyjnych.

Od 10.30 rozpoczną się uroczystości pod Pomnikiem Czynu Niepodległo-
ściowego.

Popołudniu zaś – o 17.00, w SCK „Jarzębina”, w ramach Narodowego 
Święta Niepodległości, wystąpi Jacek Silski.

Zapraszamy do udziału i ciesząc się uczcijmy godnie wszystkich, 
którzy o Niepodległość Polski walczyli.
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To była fotokomórka

Często oglądając zbędne zniszcze-
nia – w tym i te prezentowane w bie-
żącym wydaniu – dokonane w zaso-
bach SSM lub czytając zdarzenia od-
notowane w osiedlowych administra-
cjach zastanawiamy się gdzie ci, co 
się ich dopuścili mają mózgi, a jeżeli je 

mają, to dlaczego wyłączają funkcję 
myślenia.

Wystarczyłoby tylko włączyć... to 
stwierdzenie odnieść można do dzie-
siątków idiotycznych zniszczeń, jakie 
odnotowywane są w osiedlach, a na-
stępnie ich skutki usuwane. To usu-

wanie to koszty, zbędne koszty, jakie 
ponosimy by mieszkać w przyjaznym 
nam i zadbanym otoczeniu.

Jeżeli ktoś zapomniał, to przypomina-
my, że każdy zniszczony drobiazg swoje 
kosztuje, zaś łączne sumy wydatkowane 
na naprawy przestają być drobiazgiem 
i przeobrażają się w znaczące kwoty, któ-
re można by wydatkować na inne prace.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, lecz 
jako listę zbędnych wydatków, jako li-
stę zapłaconych rachunków za napra-
wy, których kwota się sumuje, sumu-

Czy powstrzymają kierowców?

ciąg dalszy na str. 3

Dbaj jak o swoje

Włączyć myślenie
Oglądając dwa zdjęcia ze wspólnym podpisem: Czy powstrzymają kie-

rowców? zadajmy sobie inne pytanie: Czy takie zabezpieczenia są po-
trzebne? Wszak one swoje kosztują. A przecież wystarczyłoby tylko włą-
czyć myślenie i nie parkować na takich skrawkach zieleni, ba na zieleni 
w ogóle, bo nigdy jej za wiele.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Dariusz Bochenek, Jerzy Kurzawa*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
7. 12. 2015 r. od 16.30 do 17.30

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

tel. 32 609-14-00
Kolejny dyżur odbędzie się 7. stycznia 2016 r.

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im. Juliana Tuwima

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

Dyżury Członków Rad Osiedli

je, sumuje i rośnie, rośnie, rośnie. Pa-
miętajmy przy tym, że inaczej liczy się 
koszt naprawy w domu, a inaczej w fir-
mie, a taką jest przecież Spółdzielnia.

A na osiedlach zanotowano:
 „Bańgów”

- Marii Skłodowskiej-Curie 17-19, 21 – 
skradziono kratki – wycieraczki przed 
wejściem do klatek schodowych.

im. Juliana Tuwima
- Wojciecha Korfantego 17B (szczyt 

budynku) – „graffiti”,

- Wojciecha Korfantego 3A, B 
– zniszczono skrzynki na reklamy.

„Michałkowice”
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy 

Przyjaźni – zdewastowano elemen-
ty boiska (słupki mocujące z siatką), 
skradziono zaślepki.

 „Węzłowiec”
- garaże przy ulicy Władysława Ja-

giełły 15 – zniszczono jedną z foto-
komórek, odpowiedzialnych za auto-
matyczne otwieranie drzwi.

  pes

Dbaj jak o swoje

Włączyć myślenie
ciąg dalszy ze str. 2
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29 października odbyło się posie-
dzenie Rady Nadzorczej SSM. 

Rada po rozpoznaniu zgłoszonych 
ofert uchwałą nr 37/2015 badanie 
sprawozdania finansowego powierzy-
ła Przedsiębiorstwu Usługowemu „PA-
GE” sp. z o.o. w Katowicach.

Następnie Rada pozytywnie rozpa-
trzyła informacje o:
- wynikach działalności gospodarczo-

-finansowej SSM za III kw. br.
- wykonaniu robót finansowanych 

z funduszu centralnego.
- sprawach członkowsko-mieszkanio-

wych.
W informacji o realizacji robót finan-

sowanych z funduszu centralnego czy-
tamy m.in.:

W ramach robót wykonywanych 
z funduszu centralnego w roku 2015 
zrealizowano szereg prac o charakte-
rze estetyczno-wizerunkowym Spół-
dzielni np. budowa siłowni na wolnym 
powietrzu, czy eksploatacyjnym jak 
wymiana podzielników WHE30Z na 
WHE502 czy też wymiana zaworów 
termostatycznych przygrzejnikowych. 
Odrębną a zarazem najważniejszą ka-
tegorię robót finansowanych z fundu-
szu centralnego stanowią prace docie-
pleniowe realizowane zgodnie z dłu-
gofalowym planem na lata 2013-2017.

Siłownie
19 maja br. SSM oddała do użyt-

ku pierwsze w swoich zasobach dwie 
siłownie zewnętrzne na osiedlach – 
„Młodych” i „Węzłowiec”.

Siłownie wyposażone są w urządze-
nia do ćwiczeń renomowanej polskiej 
firmy i spełniają normy bezpieczeństwa 
wymagane dla tego sprzętu, są łatwe 
w obsłudze i dostosowane do korzysta-
nia przez osoby ćwiczące na tradycyj-
nych siłowniach jak również przez oso-
by, które wcześniej z podobnym sprzę-
tem nie miały do czynienia. Sprzęt jest 

odporny na zróżnicowane warunki at-
mosferyczne i co najważniejsze bez-
pieczny. Wszystkie urządzenia posia-
dają certyfikaty i odpowiadają standar-
dom obowiązującym w Unii Europej-
skiej. Na każdej z siłowni znajduje się 
14 urządzeń do ćwiczeń, stymulują-
cych różne partie mięśni.

Wymiana podzielników
Wymiana podzielników kosztów 

ogrzewania WHE30Z na WHE502 
w zasobach SSM przyjęta na lata 
2013-2019 wynika z uwagi na kończą-
cy się okres żywotności baterii. Zgod-
nie z Harmonogramem w 2015 r. wy-

mieniono podzielniki w ilości 1.075 szt. 
w mieszkaniach następujących domów:

- ul. Wł. Reymonta 2-12; 14-36;
- ul. K. Szymanowskiego 1-9
- ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-15

Wymiana zaworów 
Harmonogram wymiany zaworów 

termostatycznych przygrzejnikowych 
w zasobach SSM na lata 2014-2021 
opracowano ze względu na zużycie ele-
mentów regulacyjnych zaworów odpo-
wiedzialnych za utrzymanie w pomiesz-
czeniach zadanej przez mieszkańca 
temperatury powietrza oraz poprawę 

ich charakterystyki pracy poprzez od-
działywanie dodatkowego elementu re-
gulacyjnego, tj. regulatora różnicy ci-
śnień. Zgodnie z Harmonogramem wy-
mieniono 3.055 zaworów w mieszka-
niach następujących domów:
- ul. Wł. Reymonta 2-12; 14-36; 38-56
- ul. K. Szymanowskiego 1-9; 2-14
- ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-15;  

17-33; 35-59
Docieplenia budynków

Zgodnie z Planem robót docieplenio-
wych na lata 2013-2017 realizację za-
dań na rok 2015 przedstawia tabela 
wyżej. pes

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wybrano biegłego, przyjęto 
informacje

Promyk nadziei dla bańgowian
O problemie z funkcjonowaniem zakładu firmy Johnson Controls miesz-

kańcy osiedla „Bańgów” przypominają dość często przy każdej nada-
rzającej się okazji. Mówiono o tym m.in. podczas tegorocznego spotkania 
członków. Kwestia ta pilotowana jest ustawicznie przez władze SSM.

Niedawno Zbigniew Lekston - pre-
zes Zarządu SSM, otrzymał z UM pi-
smo, z którego wynika, że sprawa ta 
jest również z całą powagą traktowa-
na przez Wydział Ochrony Środowi-
ska. Naczelnik Wydziału Artur Kle-
dzik napisał:

„W odpowiedzi na Pana pismo (znak: 
Ma-8/336/2015), dotyczące wniosku 
Członków Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Osiedla „Bańgów” 
w sprawie ograniczenia negatywnych 
skutków oddziaływania zakładu firmy 
Johnson Controls, informuję uprzejmie, 
że Wydział Ochrony Środowiska tutej-

szego Urzędu Miasta analizuje możli-
wość i zasadność utworzenia „strefy zie-
lonej”, która mogłaby pełnić funkcję na-
turalnego ekranu ochronnego - ograni-
czającego wpływ dotychczasowej dzia-
łalności zakładu na zabudowę mieszka-
niową Państwa osiedla.

Wydział Ochrony Środowiska w bie-
żącym kwartale zleci wykonanie spe-
cjalistycznej analizy akustycznej, na 
podstawie, której możliwe będzie usta-
lenie aktualnego stanu akustyczne-
go na terenie oddzielającym zakład od 
Państwa osiedla. Mając powyższe da-
ne możliwe będzie opracowanie zało-

Lp. Adres budynku
Powierzchnia 

docieplenia m2

Stan 
zaawansowania 

robót

Przewidywany 
termin 

zakończenia prac
I „WĘZŁOWIEC”
1 Władysława Jagiełły 39 3.850 95% 30. 11. 2015 r.
2 Władysława Jagiełły 41 1.780 95% 30. 11. 2015 r.

RAZEM 5.630 — —
II „BAŃGÓW”
1 M. Skłodowskiej-Curie 35-45 2.700 85% 30. 11. 2015 r.
2 M. Skłodowskiej-Curie 47-59 2.850 85% 30. 11. 2015 r.

RAZEM 5.550 — —
OGÓŁEM 11.180 — —
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Znamy Senatora i Posłów RP
25 października br. wybraliśmy przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP. Niestety, w ławach sejmowych i senac-

kich w nadchodzącej kadencji nie zasiądzie żaden siemianowiczanin, choć kandydatur było kilka.
W wyborach do Sejmu RP, Siemia-

nowice Śląskie wchodziły w skład 
okręgu wyborczego nr 31, na który 
obok naszego miasta, złożyły się jesz-
cze miasta na prawach powiatu: Cho-
rzów, Katowice, Mysłowice, Piekary 
Śląskie, Ruda Śląska, Świętochłowi-
ce oraz Tychy, a także powiat bieruń-
sko-lędziński.

W głosowaniu zdecydowano, że 
w najbliższej kadencji, w Sejmie będą 
nas reprezentować wybrani z:

KW Prawo i Sprawiedliwość:
- Bożena Borys-Szopa,
- Jerzy Polaczek,
- Andrzej Sośnierz,
- Grzegorz Tobiszewski,
- Michał Wójcik.

KW Platforma Obywatelska RP:
- Wojciech Król,
- Danuta Pietraszewska,
- Tomasz Tomczykiewicz,
- Marek Wójcik,
- Marian Zembala.

KW Kukiz’15:
- Grzegorz Długi.
KW Nowoczesna Ryszarda Petru:
- Monika Rosa.
Nadmieńmy, że w naszym okręgu 

swoje listy wyborcze wystawiło w su-
mie 9 komitetów wyborczych a zgło-
szonych kandydatów było kilkuset.

W wyborach do Senatu RP, Siemia-
nowice Śląskie ujęte zostały w okręgu 
wyborczego nr 74. Mieszkańcy tej czę-
ści województwa śląskiego zdecydo-

wali, że w kolejnej kadencji Senatu RP 
zasiadać będzie ponownie:

 Leszek Piechota (KW Platforma 
Obywatelska RP).

Frekwencja wyniosła u nas ponad 
50%.

Z naszym miastem związany jest Ja-
cek Falfus (KW Prawo i Sprawiedli-
wość). Urodził się w Siemianowicach 
Śląskich, lecz mandat w tegorocznych 
wyborach parlamentarnych uzyskał 
w okręgu wyborczym nr 27 w skład, 
którego wchodzą miasto na prawach 
powiatu Bielsko-Biała i powiaty: biel-
ski, cieszyński, pszczyński, żywiec-
ki i tamtejszą też społeczność repre-
zentuje.

 rg
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Konkurs odbywa się, co 5 lat a w tym 
roku była to jego XVII edycja.

Już sam udział w konkursie nobilitu-
je utalentowanych młodych pianistów. 
Stawka zaś jest bardzo wyrównana.

Urodzony w Siemianowicach Śląskich 
utalentowany pianista, obecnie studiu-

jący w Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach, zna-
lazł się – po przesłuchaniach - w gro-
nie 43 pianistów dopuszczonych do II 

etapu Konkursu. Był jednym z ośmior-
ga naszych rodaków, którzy znaleźli się 
w wyłonionej przez jury grupie. 

Dodajmy, iż drogę eliminacji do kon-
kursu głównego przeszły 84 osoby, zaś 
wzięło w nim udział 78 uczestników.

Ostatecznie, XVII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 

Chopina decyzją jury wygrał pianista 
z Korei Południowej – Seong Jin Cho. 
Najlepszy z Polaków i zarazem jedy-
ny, który znalazł się w finale – Szy-
mon Nehring, zajął 9 miejsce. Zdobył 
wyróżnienie i Nagrodę Publiczności.

W Zameczku
Miło nam poinformować, że 12 li-

stopada o 1800 w michałkowickim Za-
meczku Łukasz MIKOŁAJCZYK zagra 
dla miłośników Chopina. Zarząd SSM 
zamówił 50 kart wstępu na koncert. 

Karty nieodpłatnie otrzymać można 
w DK „Chemik” od poniedziałku 9 listo-
pada od 1500. Melomanów zaintereso-
wanych wysłuchaniem Łukasza prosi-
my o wcześniejsze telefoniczne skon-
taktowanie się z DK „Chemik” gdyż 
karty, jak należy sądzić, rozejdą się ni-
czym świeże bułeczki.

50 kart wstępu do wzięcia

Koncert Łukasza
Siemianowiczanin – pianista, 22-letni Łukasz Mikołajczyk osiągnął suk-

ces, kwalifikując się do drugiego etapu przeprowadzonego w ubiegłym 
miesiącu w Warszawie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych kon-
kursów wykonawczych na świecie.

Foto: wikimedia.org

żeń, które będą mogły stanowić podstawę do wypracowa-
nia koncepcji ograniczenia uciążliwej działalności zakładu 
– w tym budowy wyżej wymienionej „strefy zielonej” (o ile 
stwierdzona zostanie zasadność utworzenia takiej strefy).

Mając na uwadze fakt, że opracowywanie wyżej wymienio-
nej koncepcji powinno się odbywać również przy Państwa 
udziale informuję, że po przeprowadzeniu pomiarów środowi-

skowych oraz ustaleniu wstępnych założeń koncepcji, o któ-
rej mowa powyżej, Wydział Ochrony Środowiska tutejsze-
go Urzędu Miasta przedstawi Państwu wyniki sporządzonej 
analizy oraz zaprosi do udziału w pracach mających na celu 
wypracowanie optymalnego rozwiązania – gwarantującego 
ograniczenie dotychczasowej uciążliwości ze strony zakładu”

Teraz czekamy na wyniki i na rozwiązanie problemu. pes
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Termin Budynek, adres

16. 11.
poniedziałek

Franciszka Zubrzyckiego 1-3;
Wojciecha Korfantego 9a;

Boh. Westerplatte 4;
ZHP 11;

Szarych Szeregów 1-2;
Ryszarda Gansińca 8, 9

17. 11.
wtorek

ZHP 1-2, 9, 10;
Wojciecha Korfantego 9b;

Boh. Westerplatte 6-8;
Szarych Szeregów 3-4;

Ryszarda Gansińca 10,11

18. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 1a-b, 9c;
Boh. Westerplatte 10-12;

ZHP 3-4, 7;
Jana Stęślickiego 1-2;

Spokojna 1, 3a-c

19. 11.
czwartek

Wojciecha Korfantego 1c, 4a;
Aleja Młodych 3-4, 8-11;

ZHP 5-6;
Jana Stęślickiego 3-4;
Michałkowicka 17-23

20. 11.
piątek

Wojciecha Korfantego 2a, 4b;
Aleja Młodych 5-6, 12-13;

Jana Stęślickiego 5-6;
Ryszarda Gansińca 2, 4

21. 11.
sobota

Wojciecha Korfantego 2b-c;
Al. Młodych 1-2, 7, 14-15;
Ryszarda Gansińca 6, 7

14. 12.
poniedziałek

Hermana Wróbla 1, 3

15. 12.
wtorek

Hermana Wróbla 5, 7A, B

16. 12.
środa

Hermana Wróbla 2, 7C, D

17. 12.
czwartek

Hermana Wróbla 4, 8, 15,
ks. Jana Kapicy 5

Termin Budynek, adres

18. 12.
piątek

Hermana Wróbla 6A, B; 9; 17; 19; 21,

19. 12.
sobota

Hermana Wróbla 6C, D

STYCZEŃ 2016

11. 01.
poniedziałek

Pocztowa 8-13;
Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67, 

69a-b;
Kościuszki 3, 3a,10;

Pl. Skrzeka i Wójcika 5a-b

12. 01.
wtorek

Pocztowa 14a-d, 15a-c;
Marii Skłodowskiej-Curie 71a-b, 73, 75, 

77, 79a;
Jedności 1a-c,
Hutnicza 3, 3a;

Pl. Skrzeka i Wójcika 6a-b;

13. 01.
środa

Władysława Sikorskiego 2a-c,4a-b;
Marii Skłodowskiej-Curie 79b, 83, 85,  

87a-b, 89;
Hutnicza 3b, 4-5;

Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7a-b;
Władysława Łokietka 18, 20, 22, 24

14. 01.
czwartek

Władysława Sikorskiego 4c-g;
Piaskowa 8,

Brzozowa 12,
Jana Pawła II 21-22,

Damrota 1b;
Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7b,

Walerego Wróblewskiego 2, 4,
Niepodległości 22, 24

15. 01.
piątek

Kościelna 12, 12a,
Pocztowa 1, 1a;

Krucza 1, 1a, 2, 2a, 3;
Jana Pawła II 17, 18a-b;

Walerego Wróblewskiego 6, 8;
Niepodległości 26, 28

16. 01.
sobota

Niepodległości 30, 32

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 regu-
laminem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano 
tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane. 

 Biuro Rozliczeń EC

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

Co słychać w Radach Osiedli?
Koniec roku to czas podsumowań tego, co wydarzyło się w życiu Spółdzielni w minionych miesiącach. A dzia-

ło się naprawdę sporo. Obok podsumowań realizacji dotychczasowych założeń, analizowano sprawy, jakie 
wpływały do Rad Osiedli na przełomie ostatnich miesięcy. Przewijał się również wątek Budżetu Obywatelskiego 
2016. Najbliższe posiedzenia RO to także dyskusje nad propozycjami do przyszłorocznych planów remontowych. 

W poprzednim wydaniu „MS” wy-
powiedzieli się przewodniczący Rad 
Osiedli: „Chemik”, „Młodych” i „Węzło-
wiec”. W bieżącym, głos zabierają ko-
lejni – z osiedli: „Bańgów”, „Centrum”, 
„Michałkowice” i „Tuwima”.

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda – przewodniczą-

cy RO: Przedmiotem powakacyjnych 
obrad Rady Osiedla były następujące 

tematy: informacja dotycząca wykona-
nia zadań rzeczowo-finansowych Pla-
nu Remontów za 8 miesięcy bieżące-
go roku, stan zaawansowania prac ter-
momodernizacyjnych budynków, ak-
tualnie realizowanych, zatwierdzenie 
planu robót remontowo-konserwacyj-
nych na 2016 rok, a także sprawy bie-
żące. Słowem: poruszyliśmy najważ-
niejsze kwestie dotyczące naszego 
osiedla.

Z przedstawionych przez Danutę 
Morawiec – kierowniczkę administra-
cji, danych wynika, że wszystkie zada-
nia, ujęte w tegorocznym planie zosta-
ły dotychczas zrealizowane. To między 
innymi: roboty dekarskie, instalacyj-
ne i te związane z wymianą podzielni-
ków kosztów w pierwszej nieruchomo-
ści. Wymieniono również okna w klat-
kach schodowych i wykonywano re-
monty balkonów.

Jeśli chodzi o roboty docieplenio-
we, również i one przebiegają zgod-
nie z planem. W związku z czym, nie 
ma obaw, aby nie zostały zrealizowa-
ne. Chodzi o budynki przy Marii Skło-
dowskiej-Curie 35-45 i 47-59.

Ponadto, Rada Osiedla zapoznała 
się z informacją w sprawie przygoto-
wania osiedla „Bańgów” do okresu zi-
mowego 2015/2016. Wszystkie przyję-
te w harmonogramie działania, powin-
ny skutecznie zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie naszego osiedla pod-
czas nadchodzącej zimy. Rada Osie-
dla jednakże zwróciła uwagę na ko-
nieczność podjęcia rozmów z firmą ze-

wnętrzną, aby ta na bieżąco, skrupu-
latnie odśnieżała chodniki i ulice pod-
czas „ataków zimy”.

Rada Osiedla pozytywnie oceni-
ła także organizację i przebieg Pikni-
ku Osiedlowego, jaki – przypomnijmy 
– odbył się w ostatnią sobotę sierp-
nia pod hasłem „Pożegnanie waka-
cji w „Bańgowie”. Udział mieszkańców 
osiedla, choć nie tak liczny, jak w ubie-
głym roku, utwierdza nas w przekona-
niu, że organizacja tej kulturalno-spor-
towej imprezy ma sens, jest dla spo-
łeczności bańgowskiej potrzebna.

Ze spraw, w jakie angażowała się 
Rada Osiedla, należałoby wspomnieć 
o wsparciu inicjatywy Adama Cebu-
li – członka Rady Osiedla, w sprawie 
propozycji ujęcia w Budżecie Obywa-
telskim 2015 wykonania 30 miejsc po-
stojowych przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie oraz siłowni „pod chmur-
ką”, zlokalizowaną nieopodal boiska 
wielofunkcyjnego. Oba projekty zostały 
latem zrealizowane, z czego jesteśmy 
usatysfakcjonowani. Warto wspomnieć 
również, że ponownie przy udziale 
Adama Cebuli, w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2016, złożone zostały 
propozycje wygospodarowania kolej-
nych miejsc parkingowych, tym razem 
w innej części osiedla – przy ulicy Wła-
dysława Reymonta – oraz doposaże-
nia osiedlowych placów zabaw w no-
we urządzenia zabawowe. Z satysfak-
cją przyjęliśmy wiadomość, iż projek-
ty te uzyskały aprobatę mieszkańców 
i będą wykonane w przyszłym roku.

Na październikowej Radzie Osiedla 
zaopiniowaliśmy plan robót remonto-
wo-konserwacyjnych na przyszły rok. 
Głównym zadaniem w nim ujętym, bę-
dą na pewno termomodernizacje kolej-
nych budynków wraz z remontem bal-
konów. Chodzi o adresy: Marii Skło-
dowskiej-Curie 17-19 oraz 21-23. 
Tym samym domkniemy w przyszłym 
roku wieloletni plan termomoderniza-
cji budynków tzw. pierwszego etapu 
osiedla „Bańgów”. Roboty te pochłoną 
znaczne środki finansowe. Pozostałe 
przyszłoroczne zadania obejmą więc 
na przykład niezbędne roboty dekar-
skie czy instalacyjne. Rozliczone zo-
staną również kolejne wnioski, doty-
czące zwrotu poniesionych kosztów za 
wymianę stolarki okiennej.

Na posiedzeniach Rady Osiedla 
oceniliśmy realizację wniosków, jakie 
przyjęto podczas majowego zebrania 
osiedlowego członków SSM. Dotyczyły 
one stworzenia tzw. strefy ochronnej, 
między osiedlem a zakładem Johnson 
Controls, poprzez nasadzenie drzew, 
a także rozwiązania problemu doty-

os. „Bańgów”. W przyszłym roku to budynki 
przy M. Skłodowskiej Curie 17-19 i 21-23 będą 

w rusztowaniach

os. „Centrum”. W tym roku odnawiano  
między innymi klatki schodowe  

przy ulicy Spokojnej 3

ciąg dalszy na str. 8
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Co słychać w RO?
czącego możliwości parkowania przez 
mieszkańców w godzinach późno wie-
czornych i nocnych na parkingu, nale-
żącym do marketu „Biedronka”. Zgod-
nie z treścią wniosków, zostały wysła-
ne pisma do Urzędu Miasta i Zarządu 
sieci sklepów „Biedronka”. W przed-
dzień październikowego posiedze-

nia Rady Osiedla, otrzymaliśmy odpo-
wiedź z siemianowickiego magistratu, 
w którym to piśmie obiecano powołać 
zespół ludzi, który sprawdzi natężenie 
hałasu dobiegającego z zakładu John-
son Controls. Rezultat badań ma być 
podstawą do podjęcia skutecznych 
działań, aby zminimalizować uciążliwy 
problem. Jako Rada Osiedla będziemy 
to również pilotować. Odnośnie par-
kowania na parkingu „Biedronki” – nie 
otrzymaliśmy do dzisiaj (30 październi-
ka br. – dop. red.) jasnej, pisemnej od-
powiedzi. Spółdzielnia ponownie wy-
stąpi z pismem o zajęcie stanowiska.

Jeszcze jeden temat, jaki pojawił się 
na posiedzeniu Rady Osiedla, dotyczył 
inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej „Dobrze mieć sąsiada”. 
Chodzi o znalezienie osób, które chcia-
łyby zaangażować się w pomoc osobom 
potrzebującym. Poprosiliśmy przedsta-
wicieli MOPS, którzy do nas się z tym 
zwrócili, aby przybliżyli nam temat, kon-
cepcję. Wstępnie uzgodniliśmy, że Rada 
Osiedla włączy się w tę inicjatywę. Praw-
dopodobnie 21 maja przyszłego roku, 
odbędzie się w naszym osiedlu impreza 
plenerowa, której wspomniane wcześniej 
hasło, będzie hasłem przewodnim, a RO 
włączy się w jej organizację. 

Osiedle „Michałkowice”
Dariusz Bochenek – przewodniczący 

RO: Podczas ostatnich dwóch zebrań, 
tj. we wrześniu i w październiku, Rada 

Osiedla „Michałkowice” omawiała bie-
żące problemy naszego osiedla, a także 
analizowała postęp prac remontowych 
oraz stan finansowy naszego osiedla.

W toku dyskusji próbowaliśmy sys-
tematyzować informację odnośnie po-
stępu prac remontowych na naszym 
osiedlu i tak:

- 

mamy załatwioną kwestię dachów 
w osiedlu, tzn. w przyjętym kilka lat 
temu harmonogramie komplekso-
wych remontów dachów na naszych 
budynkach wykonaliśmy nowe na-
wierzchnie na wszystkich dachach 
włącznie z demontażem niepotrzeb-
nych anten,

- trwa, a właściwie kończy się program 
dociepleń budynków,

- trwają prace remontowe wejść do 
klatek schodowych, włącznie z este-
tyzacją parterów,

- wymieniliśmy nawierzchnie najbar-
dziej zniszczonych chodników.
Większość prowadzonych obec-

nie prac ma charakter kompleksowy 
w stosunku do całego osiedla, tzn. jest 
wiele budynków, a w przypadku nie-
których prac wszystkie budynki, któ-
re są objęte takimi samymi remonta-
mi. Pragniemy stworzyć w administra-
cji swoistą prezentację, która pozwoli 
w każdym momencie stwierdzić, która 
klatka, w którym roku będzie miała wy-
konane prace określonego typu. Taka 
wizualizacja pomoże nie tylko w pla-
nowaniu środków z odpisów remonto-
wych, ale także umożliwi synchroniza-
cję pewnych założeń.

Na październikowym spotkaniu Ra-
da Osiedla zajmowała się planowa-
niem remontów na przyszły rok. Jest to 
zawsze jedno z najbardziej „gorących” 
spotkań. Jednym z podstawowych po-

ruszanych tematów było przyspiesze-
nie zwrotów za wymienione okna. Do 
tego – co widać wyraźnie – doszedł 
nam problem glonów na północnych 
ścianach niektórych elewacji budyn-
ków. Rozpoczęliśmy – od ulicy Leona 
Kruczkowskiego – rozłożony na kilka 
lat, program ich usuwania i przywraca-
nia elewacji do właściwego stanu po-
przez ich pomalowanie.

Administracja kontynuuje również re-
alizację programu zabudowy osiedlo-
wych śmietników. Wykonano już takie 
stanowiska przy ulicy Leona Krucz-
kowskiego. W tej chwili zajmujemy 
się problemem stanowiska kontenero-
wego w rejonie Przyjaźni 36-38 i Gim-
nazjum nr 2. Trwa dyskusja nad miej-
scem, w którym miałby ewentualnie 
powstać. Inną opcją jest, jeśli szkoła 
wyrazi zgodę na dalsze użytkowanie 
w obecnym miejscu. Wszystko wska-
zuje jednak na to, że pozostanie sta-
tus quo. Niemniej, w innych częściach 
osiedla tam, gdzie będzie to możli-
we, kontynuować będziemy tę koncep-
cję. Wszyscy chcemy, aby było ładnie 
w naszym obejściu. Nie tylko, by przy-
jemnie i estetycznie było w klatkach 
schodowych, ale również w otoczeniu 
naszych domów. Ważnym elementem 
tego otoczenia są właśnie wspomnia-
ne śmietniki. Razi bałagan, wielu doty-
ka również to, że niektóre śmietniki są 
miejscem, gdzie pomieszkują bezdom-
ni, przebywają nietrzeźwi...

Lucjan Błachno – kierownik admi-
nistracji poinformował nas również, że 
żadne z zaplanowanych na ten rok ro-
bót remontowo-konserwacyjnych – na 
tę chwilę – nie są zagrożone, a więc 
wszystko, co sobie wiele miesięcy te-
mu założyliśmy, będzie jeszcze reali-
zowane a w dużej mierze jest już wy-
konane. I to cieszy.

os. „Michałkowice”. W kończącym się roku usunięto glony z budynku przy ulicy L. Kruczkowskiego 6.  
W tym rejonie powstał także nowy śmietnik

ciąg dalszy 
ze str. 7
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
Na posiedzeniu Rady Osiedla, po-

za dyskusją nad realizacją kolejnych 
punktów Planu Remontów, ocenili-
śmy w ankiecie anonimowej pracę kie-
rownictwa administracji. Jest to je-
den z punktów regulaminu pracy Ra-
dy Osiedla.

Na koniec chcielibyśmy przypo-
mnieć, że przedstawiciele Rady Osie-
dla „Michałkowice” pełnią dyżury dla 
mieszkańców w administracji, w każdy 
drugi poniedziałek miesiąca, od 16.00. 
Jesteśmy otwarci na sugestie.

Osiedle „Centrum”
Andrzej Jagiełło – przewodniczący 

RO: Po letniej przerwie odbyliśmy już 
dwa posiedzenia Rady Osie-
dla i na każdym omawialiśmy 
najważniejsze tematy doty-
czące naszego osiedla.

We wrześniu między inny-
mi oceniliśmy realizację ro-
bót przygotowawczych do se-
zonu grzewczego, zimowego, 
a także pracę osiedlowych 
konserwatorów pod kątem ich 
rzetelności i fachowości.

Szersza dyskusja nad po-
ruszanymi problemami mia-
ła miejsce podczas kolejne-
go posiedzenia, w paździer-
niku. Rozmawialiśmy na te-
mat realizacji zadań dotyczą-
cych infrastruktury i zagospo-
darowania terenu w osiedlu. Problem 
braku dostatecznej ilości miejsc par-
kingowych w „Centrum” jest nam do-
brze znany. Już wiele prac w tym kie-
runku administracja wykonała w ostat-
nich latach. W tym roku jednym z na-
szych priorytetów było to, aby w Bu-
dżecie Obywatelskim 2016 znalazła 
się inwestycja, która zakładałaby wy-
konanie miejsc parkingowych wzdłuż 
muru cmentarnego od strony ulicy Po-
wstańców. Problem dostatecznej ilo-
ści miejsc postojowych uwidacznia się 
tam zwłaszcza podczas świąt i pogrze-
bów, ale nie tylko. Projekt złożyła Bar-
bara Merta z Rady Osiedla i uzyskał 
on wsparcie mieszkańców w posta-
ci zebranych podpisów. Wniosek, jaki 
przeszedł i będzie realizowany w przy-
szłym roku, zawiera również punkt: po-
szerzenie, wysłużonego już, chodnika 
w rejonie budynku przy ulicy Kolejo-
wej 2. O konieczności wykonania obu 
inwestycji mówiło się długo, wniosko-
wali o to raz po raz mieszkańcy. Par-
king wzdłuż muru cmentarza przy Po-
wstańców to też jeden z wniosków 
z majowego Zebrania Osiedlowego.

Na październikowym posiedzeniu 
podsumowywaliśmy prace wykonane 
w tym roku przez administrację. War-
to przypomnieć na przykład o zabu-
dowie śmietnika przy ulicy Michałko-
wickiej 17-23A i ostatnio – przy Jed-
ności, czy o zrealizowanych w pierw-
szej połowie roku estetyzacjach w su-
mie 11 klatek schodowych. Realizację 
tegorocznego Planu Remontów widać 
najlepiej spoglądając w harmonogram, 
gdzie mamy: wykonane, wykonane, 
wykonane... Niedługo do tego dojdzie 
jeszcze wyremontowana droga dojaz-
dowa i miejsca parkingowe przy ulicy 
Karola Świerczewskiego 50. 

Ten rok powoli jest domykany. Na 
listopadowym posiedzeniu będziemy 
ustalać Plan Remontów 2016. Musimy 
rozważyć wszystkie propozycje, wnio-
ski i wybrać ostatecznie, co pilniejsze, 
a co może jeszcze trochę poczekać.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Adam Górecki – przewodniczący 

RO: Rada Osiedla jest na bieżąco 
z wszystkimi sprawami, jakie dotyczą 
naszego osiedla. Współpraca z admi-
nistracją układa się właściwie – to pod-
stawa. W tym roku znaczna część pla-
nu remontów została już przez admini-
strację wykonana. Jedna z takich waż-
niejszych spraw, którą chciałbym za-
znaczyć, to kończenie robót, mają-
cych na celu wyprowadzenie instala-
cji deszczowej z trzech w jeden pion 
w budynkach przy ulicy Okrężnej. Cie-
szę się, że jest to domykane, bo do-
tychczas dochodziło niekiedy do za-
lewania mieszkań. Wykonując to za-
łożenie, mamy nadzieję, że teraz bę-
dzie inaczej.

Przed administracją w najbliższych 
miesiącach są jeszcze wyzwania. 
Przykładowo, zauważamy, zresztą nie 

tylko w naszym osiedlu, że jest bardzo 
dużo obumarłych lub częściowo ob-
umarłych drzew. Wspomnę tylko o kil-
ku adresach: Wojciecha Korfantego 
15, Hermana Wróbla 7, 17 czy Okręż-
na 8. Tegoroczne upały, susze zrobi-
ły swoje. Druga sprawa to złącza ga-
zowe. Przeglądy, kontrole, ewentualne 
doszczelnienia, wymiany. My, na na-
szych terenach górniczych, musimy na 
to zwrócić szczególną uwagę. 

Bardzo ważną, kolejną sprawą – i tu 
wybiegnę do przyszłego roku i nawią-
że do Budżetu Obywatelskiego – jest 
to, że mieszkańcy zdecydowali się, 
że w 2016 roku powstanie w osiedlu 

„Tuwima” siłownia na wolnym 
powietrzu. Cieszy nas, że to 
zadanie oraz projekt obywa-
telski zakładający moderni-
zację placu zabaw przy uli-
cy Okrężnej dotyczą właśnie 
naszego osiedla. Siłownia ma 
powstać w sąsiedztwie bo-
iska wielofunkcyjnego przy 
ulicy Wojciecha Korfante-
go. Stworzony więc zostanie 
swoisty kompleks sportowo-
-rekreacyjny, bo do tego doj-
dą zapewne ławki wraz z ca-
łym zielonym otoczeniem. Za-
uważmy, dotychczas nie mie-
liśmy w osiedlu jako takiego 
terenu, gdzie społeczność 

mogłaby się spotykać. Czegoś, co – 
poza boiskiem wielofunkcyjnym – spa-
jałoby spółdzielców. „Chemik” ma Ry-
nek Bytkowski, „Węzłowiec” ma boisko 
wraz z siłownią zewnętrzną, „Młodych” 
ma piękny skwer rekreacyjno-wypo-
czynkowy, gdzie również w pobliżu 
jest boisko wielofunkcyjne oraz siłow-
nia. Najbliżej nam było do bytkowskie-
go Rynku... W przyszłym roku to się 
zmieni, myślę, że osiedle „Tuwima” też 
będzie miało takie miejsce spotkań. 
Gdzie rodzice, dziadkowie przesiady-
wać będą na ławkach, albo na siłow-
ni, podczas gdy ich dzieci, wnuki, go-
nić będą za piłką po boisku.

Na co warto jeszcze zwrócić uwa-
gę mówiąc o Budżecie Obywatelskim 
2016 to fakt, że nawet, jeśli jakieś pro-
jekty obywatelskie nie przeszły, to jed-
nakże miasto weryfikując je, dosta-
ło jasny obraz tego, jakie są potrze-
by siemianowiczan, jakie są ich ocze-
kiwania. Projektów było wiele, rzeczy-
wiście. Myślę, że miasto jako gospo-
darz dobrze taką wiedzę wykorzysta 
w przyszłości.

Rafał Grzywocz

os. „Tuwima”. Jednym z problemów, jakie uwidoczniły 
się po lecie są uschnięte lub częściowo uschnięte 

drzewa jak np. przy H. Wróbla 17 czy W. Korfantego 15
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Siemianowicach Śl. przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 

informuje, że 

26 listopada 2015 r.
- o 1100 organizuje przetarg ograniczony,  

dotyczący członków oczekujących 
zarejestrowanych w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- o 1130 przetarg  nieograniczony, 
którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:

1. Al. Młodych 9/2 o pow. 42,78 m2 

cena wywoławcza 90.700,00 zł
parter, dwa pokoje + kuchnia

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać 
do 25. 11. 2015 roku

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją osiedla „Młodych” pod numerem tel. 32 228-39-47.

Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana jest w pokoju nr 23 w siedzibie Zarządu 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej do 26. 11. 2015 roku, do godz. 1030, bądź też wcześniej na konto SSM 

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

które znajdują się na Naszej stronie internetowej 
www.ssm.siemianowice.com

- wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do 
posiadania notarialnego pełnomocnictwa.

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

Budżet Obywatelski 2016:  
Duże inwestycje w przyszłym roku

Ponad 10 tysięcy mieszkańców Siemianowic Śląskich wzięło udział w głosowaniu nad projektami 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Spośród 55 propozycji, jakie przeszły etap weryfika-

cji, 21 z nich będzie w przyszłym roku realizowane. Blisko połowa inwestycji wykonana zostanie w osiedlach SSM, 
przeważnie jednak na terenach należących do miasta.

Przy udziale wszystkich...
Tegoroczna edycja Budżetu Obywa-

telskiego była trzecią z kolei. Z każdym 
rokiem pojawiają się innowacje. Naj-
ważniejszą zmianą w porównaniu z po-
przednimi latami było to, że miasto po-
dzielone zostało na 18 mniejszych ob-
szarów: – Rok temu mieszkańcy mogli 
wybrać tylko jedną inwestycję na jedną 
dzielnicę – łącznie było ich pięć. W tym 
roku zmieniliśmy nasze podejście i po-
dzieliliśmy miasto na 18 mniejszych ob-
szarów. Ten zabieg spowodował, że tyl-
ko w Bytkowie, zamiast jednego pro-
jektu zrealizujemy ich aż sześć. To 
zdecydowana różnica. Wśród wygra-
nych pomysłów znalazły się zarów-
no te mniejszego kalibru – przykładem 
niech będzie budowa krótkiego odcin-
ka chodnika na Starym Bytkowie, ale 

także większe, jak poszerzenie parkin-
gu w osiedlu „Węzłowiec”, wraz z wy-
konaniem drogi pożarowej (rejon bu-
dynków przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 25, 27 – dop. red.). Prezydent Mia-
sta Rafał Piech podkreślał wielokrot-
nie, że tegoroczna edycja budżetu par-
tycypacyjnego to dowód na wysokie za-
angażowanie siemianowiczan i kolej-
ny dobry przykład współpracy miasta 
ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Już 
na etapie przygotowania całego przed-
sięwzięcia ustaliliśmy z władzami po-
szczególnych spółdzielni, że one rów-
nież włączą się w projekt i udostępnią 
swoje tereny na miejskie inwestycje. 
Bez tego porozumienia, część z wygra-
nych pomysłów nie mogłaby być dalej 
realizowana – komentuje Piotr Kocha-
nek – rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Spółdzielcza aktywność
i podziękowania

Miasto podzielono na 18 obszarów 
i w zależności od ilości zamieszkałych 
w poszczególnych obszarach do każ-
dego z nich przypisano odpowiednią 
wysokość środków finansowych na re-
alizacje projektów. W trakcie trwania 
konkursu do zgłaszania projektów 
bardzo aktywnie włączyli się człon-
kowie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i zgłosili kilkanaście 
projektów. Z chwilą pojawienia się 
tych inicjatyw Rada Nadzorcza i Za-
rząd SSM udzieliły pomysłodawcom 
pełnego wsparcia opiniując pozytyw-
nie zgłoszone projekty. Za naszym 
pośrednictwem władze SSM dziękują 
wszystkim pomysłodawcom – wymie-
niamy ich w dalszej części materiału 
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– jak i osobom głosującym, gdyż zgło-
szone i zatwierdzone projekty z po-
szczególnych osiedli, po ich realiza-
cji, przyczynią się do złagodzenia pro-
blemów związanych z parkowaniem 
a także do poprawy istniejącej już in-
frastruktury. Na łamach bieżącego wy-
dania publikujemy plany sytuacyjne 
większości z przyjętych projektów.

Przypomnijmy,
jak całość wyglądała od strony for-

malnej: 28 maja br., Rada Miasta prze-
głosowała uchwałę dotyczącą Budżetu 
Obywatelskiego (Uchwała nr 79/2015). 
Dzień później Prezydent Miasta wydał 
Zarządzenie (nr 513/2015) w sprawie 
Budżetu Obywatelskiego.

Do 30 czerwca br.,
wszyscy pełnoletni siemianowicza-

nie mieli możliwość zgłaszania propo-
zycji projektów, poprzez wypełnienie 
pisemnie formularza zgłoszeniowego. 
Do końca sierpnia z kolei, Prezydent 
Miasta miał czas na weryfikację i opi-
niowanie propozycji.

Najważniejszy – mimo wszystko – 
etap miał miejsce we wrześniu (7-
21 września br.). Wówczas mieszkań-
cy głosowali na poszczególne projek-
ty, wybierali w sumie spośród 55 pro-
pozycji, najbardziej, ich zdaniem, po-
trzebne.

W pierwszej połowie października 
ogłoszono projekty, które otrzymały 
największą liczbę głosów...

W osiedlach spółdzielczych...
Możemy więc oczekiwać, że w przy-

szłym roku, poza realizacją założeń 
Planów Remontowo-Konserwacyj-
nych, będą realizowane również inwe-
stycje miejskie. W sumie 10 (8 złożo-
nych projektów), w większości osiedli 
spółdzielczych Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Tylko w „Mi-
chałkowicach” propozycje złożone 
przez spółdzielców z SSM nie otrzy-
mały wystarczającej liczby głosów, 
ulegając dwóm projektom – remontowi 
schodów i chodnika przed pawilona-
mi handlowymi przy ulicy Walentego 
Fojkisa i zmianie zagospodarowania 
terenu między budynkami mieszkalny-
mi przy Emilii Plater 1, 3 i Obrońców 
Warszawy 4, 6. 

A wnioskowano między inny-
mi w sprawie: wymiany nawierzchni 
chodnika wraz z obrzeżami wzdłuż uli-
cy Władysława Sikorskiego i czę-
ści przy ulicy Leona Kruczkowskie-
go, remontu drogi dojazdowej od uli-
cy Oświęcimskiej do budynków przy 
Obrońców Warszawy, wykonania 

parkingu przy Wyzwolenia 8 czy mo-
dernizacji placu zabaw przy ulicy Wła-
dysława Sikorskiego 2.

Konkrety
W osiedlu „Bańgów”

 w przyszłym roku mają powstać do-
datkowe miejsca parkingowe wzdłuż 
ulicy Władysława Reymonta. Dopo-
sażone w nowe urządzenia zabawo-
we mają zostać osiedlowe place za-
baw. Projekt obywatelski złożył Adam 
CEBULA – przewodniczący Rady Mia-
sta, a zarazem członek Rady Osiedla 
„Bańgów”: - W przypadku placów za-
baw, doposażenie ich wydaje się oczy-
wiste. Im więcej urządzeń, tym będą 
one bardziej atrakcyjne dla najmłod-
szych. Jeżeli chodzi o miejsca parkin-
gowe przy ulicy Wł. Reymonta, trze-
ba wyjaśnić. Do tej pory w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego można było re-
alizować projekty tylko dotyczące te-
renów miasta. Stąd, w ostatnim cza-
sie, udało się wykonać sporo miejsc 
postojowych, ale tylko przy ulicy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie. Teraz nato-
miast, pojawiła się pierwszy raz oka-
zja, aby można było je wykonać w in-
nym miejscu, pod warunkiem, że wła-
ściciel terenu wyrazi na to zgodę. 
W tym wypadku, partnerem stała się 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa i dzięki temu, będzie można 
w przyszłym roku problem dostatecz-
nej ilości miejsc parkingowych, choć 
częściowo zminimalizować. Problemu 
w całości się oczywiście nie rozwią-
że – mówi Adam Cebula. Zapytany 
o doprecyzowanie, gdzie miałyby przy 
Wł. Reymonta takie miejsca powstać, 
odpowiedział, że wytypowane zosta-
ły trzy takie punkty wzdłuż tej ulicy. - 
Nie ukrywam, że składając ten projekt, 
miałem pełne poparcie członków Ra-
dy Osiedla. Wspierano mnie, pomaga-
no mi zbierać podpisy mieszkańców. 
To jest w zasadzie nasza wspólna ini-
cjatywa – dodaje. Mapka sytuacyjna 
patrz str. 17, a przyznane środki to 
89 tysięcy 200 złotych.

W osiedlu „Chemik”
jedną z dróg, jakie najmocniej kwa-

lifikowały się do kapitalnego remontu, 
była droga od ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka, wzdłuż pawilonów usługowo-
-handlowych przy Niepodległości, 
w kierunku Lasku Bytkowskiego. Na-
wierzchnia obecnie tam wyłożona, to 
dziś coraz rzadszy w mieście widok. 
Oprócz tej drogi, wybrukowany zosta-
nie również biegnący wzdłuż niej par-
king. – Zdaję sobie sprawę, że ta dro-

ga nigdy nie była i nie jest liczona do 
tych pierwszej, czy nawet drugiej ka-
tegorii. Stosunkowo mało samocho-
dów się nią porusza. Jednak patrząc 
na wyremontowane już inne drogi te-
go osiedla, prosiło się o zrobienie cze-
goś i z tym fantem. Na pewno ucieszą 
się w „Imperium Słońca” i my – parku-
jący tu swoje samochody. Nieraz mia-
łem całe koła z błota i wstyd było mi 
gdziekolwiek jechać, a trzeba było – 
stwierdził Adam Krynicki, mieszka-
niec osiedla.

Projekt obywatelski złożył Jan DU-
DEK – przewodniczący Rady Nad-
zorczej SSM i Rady Osiedla „Che-
mik”. Mapka sytuacyjna patrz str. 20, 
a przyznane środki to 129 tysięcy 
800 złotych.

Osiedle „Węzłowiec”
Poszerzenie parkingu w rejonie bu-

dynków przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 25, 27 i wykonanie drogi pożarowej 
znalazło aprobatę wśród mieszkańców 
i zostało wpisane do realizacji w przy-
szłym roku. Kolejny kroczek, raz do 
minimalizacji problemu braku miejsc 
postojowych w drugiej części osiedla 
„Węzłowiec”, dwa – poprawy bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego. Projekt 
obywatelski złożył Wiesław JAŹWIEC 
– przewodniczący Rady Osiedla „Wę-
złowiec”. Mapka sytuacyjna patrz str. 
22. Przyznane środki to 140 tysięcy 
złotych.

„Węzłowiec” będzie też pierwszym 
w mieście osiedlem, gdzie powstanie 
oficjalnie, duża – jak czytamy w projek-
cie – „Toaleta dla psów” – koszt 35 ty-
sięcy złotych. O koncepcji wypowie-
dział się Jakub NOWAK, pomysłodaw-
ca: - Chciałbym podziękować wszyst-
kim, którzy poparli mój projekt budo-
wy pierwszej w naszym mieście toa-
lety dla psów. „Węzłowiec” to piękne 
osiedle z wieloma zielonymi obszara-
mi. Psie „niespodzianki” stanowią czę-
sto dość uciążliwy problem, na który 
narzekają mieszkańcy. Budowa jedne-
go takiego obiektu nie rozwiąże całej 
sprawy. Powinno być ich zdecydowanie 
więcej. Niemniej jednak od czegoś trze-
ba zacząć. Mam nadzieję, że właścicie-
le czworonogów przekonają się do te-
go pomysłu, jak ma to miejsce już w in-
nych miastach Polski – kwitował. Do re-
alizacji w ramach pozostałych, niewy-
korzystanych środków przyznanych na 
obszar (na podstawie uchwały 79/2015 
Rady Miasta Siemianowice Śląskie 
z dnia 28 maja 2015 r. §5 ust. 4 pkt 4.

ciąg dalszy na str. 13
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os. „Tuwima”. Będzie: Modernizacja placu zabaw 
– Okrężna

os. „Młodych”. Będzie: Budowa parkingu w rejonie 
budynków ZHP 10, 11

os. „Centrum”. Będzie: Budowa miejsc parkingowych 
– Powstańców 54A - C

 os. „Węzłowiec”. Będzie: Rozbudowa parkingu 
i droga pożarowa – Władysława Jagiełły 25, 27

 os. „Bańgów”. Będą: Dodatkowe miejsca parkingowe 
przy Wł. Reymonta

os. „Tuwima”. Będzie: siłownia na wolnym powietrzu 
– obok boiska wielofunkcyjnego przy W. Korfantego

os. „Centrum”. Będzie: Poszerzenie chodnika 
– Kolejowa 2

os. „Chemik”. Będzie: remont drogi dojazdowej 
i miejsc postojowych – wzdłuż pawilonów handlowych 
przy Niepodległości w kierunku Lasku Bytkowkskiego

Tak jest, a...
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ciąg dalszy ze str. 11
Osiedle „Tuwima” będzie miało...
własną siłownię na świeżym po-

wietrzu. Wybudowana zostanie poni-
żej skarpy, na której znajduje się bo-
isko wielofunkcyjne przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego. 

- Jestem na emeryturze. Kiedyś so-
bie powiedziałam, że będę aktywna 
jak osiągnę już ten wiek emerytalny, 
że po prostu będę ćwiczyć. Przez la-
ta uczęszczałam na basen. W tym ro-
ku zaczęłam chodzić sobie na siłownię 
w osiedlu „Młodych”. Ucieszyła mnie 
ta informacja bardzo mocno, że tako-
wą postawią mi niemal pod nosem – 
komentuje Anna Pawełczyk, miesz-
kanka osiedla „Tuwima”. – Niech Pan 
mi wierzy, podobnie, jak obserwuję to 
na „Młodych”, to seniorzy ogarną szyb-
ciej te wszystkie urządzenia, aniżeli 
młodzi! – przekonuje z radością. Pro-
jekt obywatelski złożyła Renata SO-
DUŚ – członek Rady Osiedla. Przy-
znane środki to 96 tysięcy 600 zło-
tych. Mapka sytuacyjna patrz str. 
15, a wykaz i usytuowanie urządzeń 
do ćwiczeń str. 14.

...i plac zabaw
W innej części tego osiedla – przy 

ulicy Okrężnej, funkcjonujący tam plac 
zabaw, zostanie zrewitalizowany. Po-
cząwszy od nawierzchni, a skończyw-
szy na urządzeniach zabawowych. Bę-
dzie jak nowy... Projekt obywatelski 
złożyła Jarosława PALCZEWSKA, 
a koszt oszacowano na 140 tysiące 
400 złotych. Mapka sytuacyjna patrz 
str. 16. Wykaz i usytuowanie urządzeń 
zabawowych str. 14.

W osiedlu „Młodych”
sporo w ostatnich latach zrobiono dla 

poprawy wizerunku osiedla. Wykona-
no skwer rekreacyjno-wypoczynkowy, 
boisko wielofunkcyjne i siłownię ze-
wnętrzną. Mniej środków finansowych 
przeznaczono na infrastrukturę drogo-
wą, choć nieznaczy to, że całkiem ten 
temat odpuszczono, absolutnie. Dajmy 
za przykład choćby wykonanie dużego 
parkingu w rejonie budynku przy ulicy 
Szarych Szeregów, a co za tym po-
szło – reorganizację ruchu w tej czę-
ści osiedla.

W 2016 roku kolejnym krokiem do 
poprawy osiedlowej infrastruktury i zni-
welowanie w jakimś stopniu problemu 
miejsc parkingowych, będzie realiza-
cja projektu, dotyczącego budowy par-
kingu w rejonie ulicy ZHP 10 i 11 – 
mapka patrz str. 21. Przyznane środ-

ki to 116 tysięcy 100 złotych. Projekt 
złożył Stanisław CICHOŃ.

- My dzisiaj stajemy tam autami prak-
tycznie na drzewach. A jaśniej mó-
wiąc – na ich wielkich, wyrastających 
z ziemi korzeniach. Popołudniami, kie-
dy wracamy z pracy, często nie ma 
już gdzie zaparkować na normalnych 
miejscach postojowych, więc, chcąc 
nie chcąc, parkujemy swoje samocho-
dy w dziwnych pozycjach przy ogro-
dzeniu szkoły. Chciałabym, aby wy-
profilowano i wybrukowano ten teren 
a będziemy zadowoleni – powiedzia-
ła pani Zofia z ulicy ZHP, kierowca.

Osiedle „Centrum”
w ramach jednego złożonego pro-

jektu obywatelskiego, będzie miało 
załatwione dwie ważne sprawy. Pro-
jekt, złożyła Barbara MERTA – czło-
nek Rady Osiedla „Centrum”. Zakła-
da on budowę miejsc parkingowych 
wzdłuż muru cmentarnego przy uli-
cy Powstańców 54A-54C oraz po-
szerzenie chodnika w rejonie budynku 
przy Kolejowej 2. Mapki sytuacyjne 
patrz str. 18 i 19.

Genezę koncepcji przybliża inicjator-
ka projektu: - Sprawa wygospodaro-
wania miejsc parkingowych przy mu-
rze cmentarnym przy ulicy Powstań-
ców to była konieczność dla miesz-
kańców tego osiedla. Budynki przy Po-
wstańców sąsiadują z cmentarzem. 
Ludzie z całego miasta – nie ma wąt-
pliwości – przyjeżdżają tutaj, korzy-
stając tym samym z naszej drogi do-
jazdowej i blokując nam miejsca par-
kingowe. A tych miejsc jest naprawdę 
niewiele. Proszę również zwrócić uwa-
gę, że ten cmentarz w zasadzie nie ma 
swojego parkingu. Swego czasu była 
koncepcja wykonania parkingu w re-
jonie ostrego zakrętu za cmentarzem, 
ale dla dobra bezpieczeństwa poru-
szających się tam osób, ostatecznie 
odstąpiono od tego. Więc gdzie wszy-

scy parkują? W poprzedniej kadencji 
– za prezydenta Jacka Guzego, wal-
czyłam jako radna miasta o te miejsca. 
Były już nawet zatwierdzone pieniądze 
na tę inwestycję, ale niestety, w któ-
rymś momencie wycofano się z te-
go. Tym samym nasze osiedle, z wła-

snych środków finansowych budowa-
ło miejsca parkingowe między bloka-
mi Powstańców 54B i C. Teraz wyło-
niła się taka sytuacja: Drzewa rosnące 
dotychczas przy murze cmentarnym, 
które w pewnym momencie doprowa-
dziły do uszkodzenia muru i stanowiły 
zagrożenie, zostały usunięte. A co za 
tym poszło, pojawiła się perspektywa, 
że można teren ten wykorzystać. Wyli-
czono, że znalazłoby się miejsce na 15 
samochodów. Nadarzyła się wspania-
ła sytuacja, że poszerzono działalność 
obywatelską w mieście i mogliśmy my 
– mieszkańcy zdecydować o inwe-
stycjach. Ten projekt dostał znacz-
ną ilość głosów. Znalazł poparcie rów-
nież wśród komisji oceniającej. I bę-
dzie... Jeśli chodzi o chodnik przy uli-
cy Kolejowej 2 jest on bardzo wąski, 
samochody dostawcze blokują tę dro-
gę i jest problem bezpiecznego poru-
szania się tam mieszkańców. Jako że 
nasz okręg Centrum II otrzymał kwotę 
na inwestycję w wysokości ponad 173 
tys. złotych, a wykonanie miejsc par-
kingowych przy Powstańców oszaco-
wano na 90 tys. złotych, uwzględni-
liśmy również w projekcie wspomnia-
ny chodnik – wyjaśnia Barbara Merta. 

Projekty obywatelskie składali w wie-
lu przypadkach członkowie Rad Osie-
dli SSM. Bazą do ich wniesienia były 
wielokrotne dyskusje podczas posie-
dzeń tych gremiów, czy dziesiątki roz-
mów z mieszkańcami. Swoje propozy-
cje składali również zwykli – „niefunk-
cyjni” mieszkańcy osiedli spółdziel-
czych.

Teraz czas na realizację a miesz-
kańcy już właściwie mogą się cieszyć 
z przyjętych do realizacji zadań. Ma-
my też nadzieję, że nie omieszkają po-
dziękować pomysłodawcom, których 
nazwiska celowo wyróżniliśmy duży-
mi literami.

Rafał Grzywocz, pes

Budżet Obywatelski 2016:  
Duże inwestycje w przyszłym roku

Nie bądź obojętny -  za l ikwidowanie dewastacj i 

TY też płacisz!!!
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Nazwa zadania: BUDOWA SIŁOWNI 
NA WOLNYM POWIETRZU

Adres: Siemianowice Śląskie, 
ul. Korfantego, rejon boiska wielofunk-
cyjnego

Nr działek: 21-3576/293
Program użytkowy: Siłownia na wol-

nym powietrzu o powierzchni 330 m2.  
- 7 stanowisk z 12 przyrządami do ćwiczeń.

Charakterystyka: Teren ogrodzo-
ny. Utwardzony kostką brukową beto-
nową. Nawierzchnia stanowisk syste-
mowe deski chodnikowe. Wyposażenie 
w urządzenia firmy Herkules.

Zagospodarowanie: klomby, ławki, 
kosze na śmieci

Osiedle „Tuwima”  
– rejon Korfantego-Wróbla

Projekt obywatelski złożyła Renata SODUŚ
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Nazwa zadania: MODERNIZACJA PLACU ZABAW
Adres: Siemianowice Śląskie ul. Okrężna  

Nr działek: 56-819/9
Program użytkowy: Powierzchnia placu 459,0 m2 

w tym powierzchnia z płyt gumowych 445,0 m2  

11 urządzeń zabawowych.
Charakterystyka:  Teren ogrodzony z bezpieczną 

nawierzchnią i okalającym pasem zieleni o średniej 
wysokości.

Wyposażenie w urządzenia firmy Saternus.

Osiedle „Tuwima”  
– rejon ul. Okrężna

Projekt obywatelski złożyła Jarosława Palczewska
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Nazwa zadania: WYKONANIE MIEJSC 
POSTOJOWYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE 

URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW
Adres: Siemianowice Śląskie Osiedle Bańgów
Miejsca postojowe wzdłuż ulicy Władysława 

  Reymonta 10, 28, 46
Place zabaw:
- Władysława Reymonta 14
- Marii Skłodowskiej-Curie 77
- Marii Skłodowskiej-Curie 2
Program użytkowy: -13 miejsc postojowych dla sa-

mochodów osobowych
Charakterystyka: Miejsca postojowe wykonać 

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Zamontować urządzenia zabawowe firmy SATERNUS:
- Władysława Reymonta 14: huśtawka ważka 

z oparciem z odbojnicami 10018-6E
- Marii Skłodowskiej-Curie 77: huśtawka podwójna 

Maluch 10019T
- Marii Skłodowskiej-Curie 2: zestaw Szymcio 30053C

Osiedle „Bańgów”

Ba
ńg

ow
sk

a

Projekt obywatelski złożył 
Adam Cebula
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Nazwa zadania: BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH 
POPRZEZ POSZERZENIE JEZDNI.

Adres: Siemianowice Śląskie ul. Powstańców rejon południo-
wego muru cmentarnego.

Nr działek: 21-2199/161
Program użytkowy: - poszerzenie nawierzchni ulicy na odcin-

ku 130,0 m od ul. Cmentarnej do garaży
- 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ( bez 

miejsc dla samochodów osób niepełnosprawnych).
Charakterystyka: Poszerzenie należy wykonać poprzez uło-

żenie krawężnika betonowego przy murze cmentarnym po 
uprzedniej wycince drzew i zebraniu nadmiaru gruntu. Posze-
rzenie wykonać o nawierzchni asfaltobetonowej. Parkowanie 
możliwe będzie wzdłuż jezdni.

Osiedle „Centrum” – rejon ul. Powstańców
Projekt obywatelski złożyła Barbara Merta
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Nazwa zadania: POSZERZENIE CHODNIKA
Adres: Siemianowice Śląskie ul. Kolejowa wzdłuż  

budynku nr 2
Nr działek: 55-3223/278
Program użytkowy: - 62,0 m chodnika o szerokości 1,5 m
Charakterystyka: Poszerzenie chodnika następuje w kierunku 

budynku w miejsce istniejącego żywopłotu. Istniejącą nawierzch-
nię z płyt betonowych należy rozebrać . Nową nawierzchnię wy-
konać na całej szerokości chodnika z kostki brukowej betonowej. 
Od strony budynku nawierzchnię ograniczyć obrzeżem chodni-
kowym od strony jezdni krawężnikiem betonowym.

Osiedle „Centrum”
Projekt obywatelski złożyła Barbara Merta
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Nazwa zadania: REMONT NAWIERZCHNI ULICY 
WRAZ Z WYKONANIEM PARKINGU.

Adres: Siemianowice Śląskie ul. Niepodległości 
wzdłuż budynku nr 63

Nr działek: 21-3352/293 , 21-4143/293, 21-
4145/293

Program użytkowy: 645,0 m2 nawierzchni ulicy
- 22 miejsca postojowe dla samochodów osobo-

wych w tym 1 miejsce dla samochodu osoby nie-
pełnosprawnej.

Charakterystyka: Remont asfaltowej nawierzch-
ni od ul. Zgrzebnioka wzdłuż budynku nr 63 przy 
ulicy Niepodległości z wymianą krawężników. Po 
stronie wschodniej wykonanie miejsc postojowych 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ograni-
czonej krawężnikami betonowymi.

Osiedle „Chemik”
Projekt obywatelski złożył Jan Dudek
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Nazwa zadania : BUDOWA PARKINGU
Adres : Siemianowice Śląskie ul. ZHP
Nr działek: 21-3589 / 282 , 21-2405 / 282,21-

3590/282
Program użytkowy:  600,0 m2 nawierzchni ulicy
- 37 miejsc postojowych dla samochodów osobo-

wych w tym 2 miejsca dla samochodów osób nie-
pełnosprawnych.

Charakterystyka: Remont asfaltowej nawierzch-
ni od ul. Bohaterów Westerplatte do budynku nr 10 
przy ulicy ZHP z wymianą krawężników i poszerze-
niem do 5,0 m. Po stronie zachodniej wykonanie 
miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej ograniczonej krawężnikami betonowymi. 
Wykonanie parkingu związane z usunięciem skarpy 
od strony boiska szkolnego oraz wycinką drzew.

Osiedle „Młodych”
Projekt obywatelski złożył  

Stanisław Cichoń
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Nazwa zadania: ROZBUDOWA PARKINGU  
I WYKONANIE DROGI POŻAROWEJ

Adres: Siemianowice Śląskie ul. Jagiełły rejon budynku nr 25
Nr działek: 21-3960/309, 21-3962/309.
Program użytkowy: - Droga pożarowa szerokości 4,0 m 

o długości 73,0 m
- 22 miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

w tym 2 miejsca dla samochodów osób niepełnosprawnych.
Charakterystyka: Droga pożarowa stanowi przedłużenie 

osiedlowej drogi dojazdowej biegnącej wzdłuż podłużnej 
ściany budynku. Jej nowy odcinek umożliwia bezpośredni 
dojazd do budynku z ulicy Jagiełły. Jednocześnie stanowić 
będzie drogę dojazdową do nowych miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych mieszkańców.

Nawierzchnia drogi pożarowej i parkingu powinna być 
utwardzona np. z kostki brukowej betonowej. Droga pożaro-
wa powinna umożliwić przejazd pojazdów o nacisku osi na 
nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN. Całość nawierzchni 
powinna być ograniczona krawężnikami betonowymi.

Osiedle „Węzowiec”
Projekt obywatelski złożył Wiesław Jaźwiec
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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os. „Centrum”. Usunięto stary asfalt pod kostkę brukową – K. Świerczewskiego 50

os. „Młodych”. Śmietnik gotowy do użytku  
– Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 5

os. „Bańgów”. Powoli kończą się roboty na docieplanych 
budynkach – tu M. Skłodowskiej-Curie 35-45

os. „Chemik”. Wznowiono kolejny etap robót przy 
remoncie drogi dojazdowej – Niepodległości 59

os. „Michałkowice”. Trwają prace malarskie  
w klatkach schodowych – L. Kruczkowskiego 6

os. „Chemik”. Obudowa i utwardzony teren jest. 
Jeszcze zadaszenie i furtka – A. Zgrzebnioka 31-33

 os. „Michałkowice”. Balkony gotowe,  
teraz elewacja – Wyzwolenia 6A

Czytaj - str. 15

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

Remonty, remonty...
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Wszędzie, jak zwykle o tej porze roku, trwa jesienne 
porządkowanie – tu rejon ul. A. Zgrzebnioka

os. „Węzłowiec”. Kapitalny remont schodów 
terenowych – Grunwaldzka 3F i 5A

os. „Młodych”. W niektórych miejscach osiedla są 
nowe żywopłoty, gdzieniegdzie krzewy, np. ogniki

os. „Węzłowiec”. By chronić zieleń  
– słupki przy Wł. Jagiełły 25D

os. „Tuwima”. Przy Okrężnej 13 rozpoczęto  
wymianę kanalizacji deszczowej

os. „Węzłowiec”. Władysława Jagiełły 3D 
konserwatorzy ADM odświeżyli ściany  

pomieszczenia po byłej wymiennikowni

Zaprasza i Poleca!
PAMIĄTKI do I Komunii Świętej:
różańce, świece, ozdoby, wianki,

białe bluzy i bolerka polarowe
DEWOCJONALIA: krzyże, figurki, medaliki,

obrazy, akcesoria liturgiczne, kościelne
GRAWEROWANE pamiątkowe albumy i inne
MIODY: z pasieki wędrownej – 7 rodzajów

s-
46

7/
11
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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ciąg dalszy na str. 28

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

Osiedle im. Juliana Tuwima
Zamykane stanowisko kontenero-

we przy ulicy Wojciecha Korfantego 
6-7 jest już gotowe. Śmietnik obudo-
wano, zadaszono i rozdano użytkow-
nikom klucze. W tym samym rejonie 
osiedla, konkretnie przy W. Korfan-
tego 7B wyremontowano schody do 
klatki schodowej.

Tam śmietnik, gdzie indziej odma-
lowana klatka schodowa albo par-
ter. W ostatnich tygodniach oddano do 
użytku mieszkańców odświeżoną klat-
kę schodową przy W. Korfantego 1C 
oraz parter – Okrężna 4.

Z innych, mniejszych już zadań, ad-
ministracja wykonała w październi-
ku między innymi: wymianę skrzynek 
głównego zaworu gazu w budynkach 
przy ulicach Hermana Wróbla 5, 6, 
7 i Wojciecha Korfantego 4, a tak-
że zaworów na instalacji centralne-
go ogrzewania w rozdzielaczach C.O. 
przy ulicy Wojciecha Korfantego 10C 
– to pod kątem sezonu grzewczego.

Sukcesywnie też administracja zleca 
wymianę zaworów podpionowych we 
wszystkich budynkach spółdzielczych 
przy ulicy Okrężnej.

Poza robotami ogólnobudowlanymi 
i instalacyjnymi, nie można zapominać 
o osiedlowej zieleni. Dozorcy systema-
tycznie usuwają opadłe z drzew liście. 
Gdzieniegdzie administracja sadzi no-
we krzewy ozdobne, byliny – powsta-
ją klomby.

Osiedle „Węzłowiec”
Po wielomiesięcznych robotach do-

ciepleniowych na dwóch domach przy 

ulicy Władysława Jagiełły 39 oraz 41 
śmiało można powiedzieć, że to prak-
tycznie koniec. Albo bezpieczniej – 
prawie koniec, bo na obu budynkach 
do zrobienia pozostało otynkowanie 
i pomalowanie cokołów, wymiana sta-
rych okienek piwnicznych i wstawianie 
luksferów, a także – co zwieńczy ca-
łość – oznakowanie tablicami informa-

cyjnymi. Kawał roboty... efekty widać...
W październiku, w innej części osie-

dla, administracja zleciła prace zwią-
zane z kapitalnym remontem schodów 
terenowych, połączone z wymianą 
fragmentu asfaltowego chodnika przy 
ulicy Grunwaldzkiej 3F-5A. Chodnik 
wyprofilowano, a nawierzchnię zamie-
niono na betonową kostkę.

W klatce schodowej przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 11D raz po raz po-
jawiał się problem zatykania poziomu 
i sporadycznie również pionu kanali-
zacyjnego. ADM zleciła przeprowadze-
nie mechanicznego czyszczenia tych-
że instalacji. Miejmy nadzieję, że sku-
tecznie.

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnich 
tygodniach, między innymi:
- odświeżyli pomieszczenia po byłej 

wymiennikowni przy ulicy Władysła-
wa Jagiełły 3D,

- wymienili podwójne drzwi wejścio-
we w lokalach użytkowych przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 26C, 
a obecnie uzupełniają izolację na 
belkach w rozdzielaczach centralne-
go ogrzewania – tam oczywiście, 
gdzie po przeglądach zachodzi ta-
ka potrzeba.

Niedawno przy ulicy Grunwaldzkiej 
4A miała miejsce awaria centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody. Pracowni-
cy Tauron Ciepło rozwiązali problem, 
a teren po robotach ziemnych już zo-
stał uporządkowany, poprzez wyrów-
nanie go i posianie trawy.

W najbliższych tygodniach miesz-
kańcy klatek schodowych przy ulicy 
Władysława Jagiełły 7 mogą spo-
dziewać się rozpoczęcia remontu par-
terów. Założone zostaną nowe dru-
gie drzwi wejściowe, a dalej – posadz-
ki i ściany ozdobione zostaną płytkami 
i tynkiem mozaikowym. To będzie jed-
no z ostatnich dużych tegorocznych 

zadań, zleconych przez ADM „Węzło-
wiec”.

Pojawiły się słupki
W miejscu, na którym kierowcy czę-

sto stawiali samochody na trawniku 
przed budynkiem Wł. Jagiełły 25D, 
ADM zamontowała słupki przeszko-
dowe

Osiedle „Chemik”
Na raty, ale ruszyły w końcu na do-

bre roboty związane z remontem dro-
gi dojazdowej do parkingu, zlokalizo-
wanego od strony balkonowej budyn-
ku przy ulicy Niepodległości 57-59. 
Na miejscu pojawił się sprzęt ciężki. 
Oprócz drogi, przewidziano również 
wygospodarowanie w tym rejonie ko-
lejnych, dodatkowych 10 miejsc posto-
jowych dla samochodów. To, przypo-
mnijmy, kolejny etap rewitalizacji tere-
nu po starym boisku i jego otoczeniu 
wzdłuż skarpy. 

Nie sposób nie wspomnieć tak-
że o robotach związanych z monta-
żem koryt i przekładaniem do nich ka-
bli przez ich właścicieli, czyli różnych 
operatorów multimedialnych. To długo 
trwa – prawda, klatki na ten czas nie 
wyglądają dobrze, ale gdy już wszyscy 

Remonty, remonty...
Im bliżej końca roku, tym ubywa punktów ujętych w harmonogramach 

robót remontowo-konserwacyjnych, zaplanowanych do wykona-
nia. Na IV kwartał przewidziano jeszcze kilka dużych, aktualnie trwających 
prac zewnętrznych. Większe roboty prowadzone są jeszcze w każdym wła-
ściwie z siedmiu osiedli SSM.

os. „Chemik”. W październiku remontowano schody 
zewnętrzne do klatki schodowej W. Wróblewskiego 69

os. „Tuwima”. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak od kuchni 
wygląda instalacja c.o. w budynkach – W. Korfantego 10C
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uporają się ze swoją „działką”, będzie 
znacznie estetyczniej. Poprowadzono 
już korytka przy ulicy Walerego Wró-

blewskiego 43, a to właściwie dopiero 
początek tego, co będzie się tam dzia-
ło. Wkrótce rozpoczną się roboty ma-
larskie. Montaż korytek na sieci multi-
medialne trwa również w budynku przy 
Niepodległości 61-63.

Zabudowy osiedlowych śmietników 
to również jedno z najważniejszych 
zadań osiedla „Chemik” ostatnich mie-
sięcy. Zgodnie z zapowiedziami, sta-
nowisko kontenerowe przy Alfonsa 
Zgrzebnioka 38-40 jest już gotowe – 
to dziś całkiem inny śmietnik... Obu-
dowany został również śmietnik przy 
ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 31-33. 
Pod koniec października wybrukowa-
no podłoże, a do ukończenia pozosta-
ła kwestia montażu zadaszenia i furtki. 
To kolejny z rzędu zabudowany śmiet-
nik przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka.

Trochę robót toczy się również w wie-
żowcach przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego. Przy budynku przy „69” 
remontowane są schody zewnętrz-
ne od strony wyjścia ewakuacyjnego 
z budynku. Na „73” z kolei, rozpoczę-
to wymianę głównych zaworów gazu 
na instalacjach w piwnicy, w celu unik-
nięcia wystąpienia wszelkich zagrożeń 
związanych z nieszczelnościami.

Osiedle „Michałkowice”
W październiku rozpoczął się remont 

kolejnych klatek schodowych osiedla. 
Zgodnie z Planem Remontów przy-
szedł czas na cztery klatki budynku 
przy ulicy Leona Kruczkowskiego 6. 
Roboty są prowadzone kompleksowo, 
włącznie z estetyzacją parterów.

Co ważne jeszcze – zakończyły się 
roboty na balkonach przy ulicy Wyzwo-
lenia 6A. Odhaczono jednakże dopiero 
pierwszą część z zaplanowanego tutaj 
zadania. Na drugą składa się docieple-
nie elewacji tego segmentu budynku od 
strony balkonowej – to trwa.

Osiedlowi konserwatorzy tymczasem, 
w ostatnim czasie wykonali parę grub-
szych robót instalacyjnych w różnych 
częściach osiedla. Wymienili między in-
nymi pion zimnej, ciepłej wody oraz cyr-
kulacji przy Emilii Plater 21, pion zim-
nej wody przy ulicy Stawowej 5, a tak-
że Władysława Sikorskiego 2C.

Trwają przeglądy instalacji gazowej 
i wentylacyjnej, praktycznie w całym 
osiedlu.

W najbliższych planach administra-
cji – jak zapowiada kierownik Lucjan 
Błachno – kierownik ADM, jest mo-
dernizacja parterów przy ulicy Włady-

sława Sikorskiego 2 (trzy klatki) oraz 
wymiana uszkodzonych urządzeń na 
osiedlowych placach zabaw przy uli-
cy Stawowej 11 i Władysława Sikor-
skiego 2.

Osiedle „Centrum”
W połowie października rozpoczę-

to realizację jednej z ważniejszych te-
gorocznych inwestycji osiedla „Cen-

trum” – kapitalny remont drogi dojaz-
dowej oraz parkingu przy ulicy Karo-
la Świerczewskiego 50. Teren zosta-
nie wyrównany i wyłożony kostką bru-
kową. Usunięto już asfalt z nawierzch-
ni i go wyprofilowano.

Osiedlowi konserwatorzy też mieli co 
robić. Z administracji otrzymywali ko-
lejne zlecenia, między innymi na wy-
mianę zaworów podpionowych przy 
ulicy Powstańców 46A, 54B, poziom 
wodny przy Jana Pawła II 17/Tade-
usza Kościuszki 10.

Trwa także pielęgnacja osiedlowej 
zieleni przed nadchodzącym sezonem 
zimowym.

Osiedle „Bańgów”
Nie ma miesiąca w ostatnim półro-

czu, abyśmy nie wspomnieli o robo-
tach termomodernizacyjnych w osie-
dlu „Bańgów”. Ku końcowi mają się do-
cieplenia dwóch budynków – przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 35-45 
oraz 47-59. Budynki prezentują się na-
prawdę dobrze – zwłaszcza w słońcu. 
Dziś wpisują się w tło innych docieplo-
nych już wcześniej budynków tej czę-
ści osiedla.

Kolejne większe roboty związane 
tym razem z malowaniem klatek scho-
dowych mają ruszyć niebawem, kon-
kretnie przy ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie 43-45. Zanim jednak wejdą ma-
larze, operatorzy sieci multimedialnych 
muszą przełożyć swoje kable do wyty-
czonych koryt – to jeszcze trwa.

Z mniejszych zadań, wspomnij-
my jeszcze o tym, że konserwatorzy 
w październiku wymienili awaryjnie po-
ziom ciepłej wody przy ulicy Marii 
Skłodowskiej 37-39.

Jako że w „Bańgowie” jest mnóstwo 
drzew (niektórzy twierdzą nawet, mo-
że słusznie, że to osiedle z najgęściej 
rosnącymi drzewami spośród wszyst-
kich siemianowickich osiedli) – to osie-
dlowi dozorcy mają pełne ręce roboty 
przy usuwaniu liści. Kolejne, specjal-
nie do tego zamówione kontenery są: 
napełniane – opróżniane, napełniane 
– opróżniane. I najpewniej trochę to 
jeszcze potrwa...

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” wciąż jeszcze 

sporo zleca się i wykonuje. Szcze-
gólnie, jeśli chodzi o elewacje niektó-
rych budynków. Przy ulicy Bohate-
rów Westerplatte 12 systematycznie 
remontowane są kolejne balkony. We 
wrześniu prowadzono prace od strony 
głównej ulicy – Alei Młodych. W ostat-
nich tygodniach dźwig z robotnikami 
porusza się już między balkonami od 
strony balkonowej, południowej budyn-
ku. To jednak nie jedyne roboty na wy-
sokościach, aktualnie trwające w tym 
osiedlu. Ruszyły również prace na ele-
wacji budynku przy Walerego Wró-
blewskiego 2.

To trwa, a tymczasem w paździer-
niku oddano do użytku zabudowany 
śmietnik w rejonie budynku przy Placu 
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5, 
przeznaczony na użytek mieszkańców 
dwóch klatek wspomnianego budynku.

W ramach robót pielęgnacyjnych, 
administracja systematycznie dosa-
dza, uzupełnia krzewami żywopłoty. 
Gdzieniegdzie wytyczono nowe ży-
wopłoty, jak na przykład w rejonie no-
wego pawilonu usługowo-handlowego, 
położonego przy skwerze rekreacyjno-
-wypoczynkowym.

Oprócz robót ogólnobudowlanych 
czy pielęgnacyjnych, administracja 
zleciła również pomiary skuteczno-
ści zerowania na kolejnych adresach 
(Aleja Młodych 3-7) i montaż zawo-
rów podpionowych (ZHP 9, 11).

Rafał Grzywocz, pes

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

Remonty, remonty...

ciąg dalszy ze str. 27

os. „Młodych”. Roboty na elewacji są 
w trakcie – W. Wróblewskiego 2
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To stało się już regułą, że po okre-
sie letnim, gdy treningi odbywały się 
na czterech boiskach wielofunkcyjnych 
SSM, po króciutkiej przerwie wracają, 
tyle że do sal gimnastycznych. Władze 
miasta Siemianowice Śląskie i Sie-
mianowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa po raz kolejny mówią jednym gło-
sem w tej sprawie. 

W otrzymanej odpowiedzi na proś-
bę dotyczącą współpracy przy reali-
zacji zadania „Piłka nożna w naszych 
osiedlach” Urząd Miasta poinformował, 
że: Miasto z przyjemnością włączy się 
w kontynuację tej ciekawej akcji, promu-
jącej aktywne formy spędzania 
wolnego czasu i piłkę nożną 
wśród najmłodszych siemiano-
wiczan. W dalszej części do-
kumentu zawarto również wy-
jaśnienie, dlaczego póki co tyl-
ko trzy sale gimnastyczne bę-
dą nieodpłatnie udostępnio-
ne. Wytłumaczono, że obec-
nie, w Zespole Szkół Sporto-
wych trwa modernizacja sa-
li gimnastycznej (dotychczas 
tam odbywały się jesienno-zi-
mowe zajęcia piłkarskie dla 
dzieci z Bytkowa) i dopiero po 
jej zakończeniu będzie możli-
wość ustalenia, dogrania ter-
minu treningów. 

W pierwszej połowie listo-
pada zajęcia prowadzone 
więc są w trzech udostępnionych sa-
lach gimnastycznych: Zespołu Szkół nr 
1 przy ulicy Karola Szymanowskiego 
11 w „Bańgowie”, Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących i Zawodowych przy uli-
cy Witolda Budryka 2 w Michałkowi-
cach oraz w Gimnazjum nr 3 przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 18. 

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, 
by dzieci, uczęszczające dotychczas 
w treningach na boisku wielofunkcyj-
nym w osiedlu „Węzłowiec” – miały 
trenować w Zespole Szkół Sportowych 

– przychodziły na zajęcia w innych wy-
znaczonych wyżej miejscach.

Sezon letni domknęli sparingiem
Ostatnim akordem letnich trenin-

gów na wolnym powietrzu był spa-
ring z rówieśnikami z Klubu Sporto-

wego „Stadion Śląski”. Rozegrano go 
na bocznym boisku treningowym, są-
siadującym z legendarnym stadionem. 
– To była duża frajda dla chłopaków. 

Skompletowaliśmy 15-osobową dru-
żynę z rocznika 2007. Była okazja za-
grać na profesjonalnym, oświetlonym 
boisku treningowym z naturalną na-
wierzchnią, murawą. Jeszcze przed 
meczem dzieciaki otrzymały na wła-
sność komplety błękitnych strojów pił-
karskich z logiem SSM. Nie czekając 
na powrót do domu, dzieciaki ubrały je 
i natychmiast w nich grali – relacjono-
wał trener Dariusz Rzeźniczek. – Na-
si podopieczni, trzeba przyznać, radzi-
li sobie całkiem nieźle. Myślę, że nie-
jeden, prędzej czy później, jeśli oczy-
wiście będzie miał takie ambicje, chę-
ci, a także jego opiekunowie, to zagra, 
jak nie w „Stadionie Śląskim”, to w in-

nym klubie piłkarskim – podsumował.
Z kronikarskiego obowiązku niejako 

należy jeszcze dodać, że w październi-
ku, choć pogoda, zwłaszcza w połowie 
miesiąca była raczej „w kratkę”, udało 
się przeprowadzić praktycznie wszyst-

kie zajęcia. Nawet, gdy pada-
ło nie brakowało grupy dzieci, 
która chciałaby zagrać – „mi-
mo wszystko”...

Zapisy na treningi? 
Otwarte

Wciąż można zapisywać 
swoje pociechy. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpo-
wiednią deklarację, jaką ma-
ją przy sobie trenerzy. Nale-
ży pamiętać jednak o sztyw-
no ustalonym przedziale wie-
kowym 7-12 lat (funkcjonu-
ją dwie grupy podstawowe – 
7-9 i 10-12 lat oraz dodatko-
wa +12 dla tych, którzy wcze-
śniej chodzili na te treningi. 

Ta ostatnia jednak, tylko na boiskach 
wielofunkcyjnych). Na okres jesienny 
i zimowy treningi przeniosły się do sal 
gimnastycznych. Rafał Grzywocz

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

W piłkę już pod dachem
Zgodnie z zapowiedziami trenerów, bezpłatne treningi piłkarskie, organi-

zowane przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową przeniosły się 
do trzech (jak na razie) sal gimnastycznych siemianowickich szkół. Dodaj-
my, że to owoc porozumienia z Miastem – już trzeci raz z (u)rzędu.

Terminy zajęć piłkarskich w salach 
gimnastycznych od listopada:

„Bańgów”
Zespół Szkół nr 1, ul. Karola Szymanowskiego 11

Poniedziałki:
- 1630-1730 dziec i 7-9 lat,
- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.

„Tuwima”
Gimnazjum nr 3, ul. Wojciecha Korfantego 18

Poniedziałki:
- 1545-1645 dzieci 7-9 lat,
- 1645-1745 dzieci 10-12 lat.

„Michałkowice
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,

ul. Witolda Budryka 2
Wtorki:

- 1830-1930 dzieci 7-9 lat,
- 1930-2030 dzieci 10-12 lat.
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Docieplenie  
Grunwaldzka 3a

Zirytowała mnie przeczytana wiado-
mość w ostatnim numerze „MS” udzie-
lona przez przewodniczącego Rady 
Osiedla Węzłowiec dotycząca docie-
pleń budynków w roku 2016. Pytam, 
czym kieruje się Kierownik admini-
stracji opracowując plan remontów? 
Sądzę, że siłą przebicia zasiadają-
cych w Radzie członków a nie sta-
nem technicznym budynków. Nadmie-
niam, że problem ten poruszałem na 
łamach gazetki i wtedy otrzymałem 
odpowiedź, że bloki budowane po ro-
ku (nie pamiętam daty) mają ocieplane 
płyty to, co w takim razie z II etapem 
osiedla, który powstał po naszym blo-
ku a jest już ocieplony a bloki przy uli-
cy Polaczka? Może Zarząd Spółdziel-
ni poda ile razy docieplenie naszego 
bloku zostało już pominięte w realiza-
cji. To samo dotyczy remontu balko-
nów. Aby udowodnić swoją rację pro-
szę, aby Zarząd zlecił wykonać po-
miary przenikalności płyt i dostosował 

współczynniki decydujących o kosz-
tach ogrzewania Mam nadzieję, że po-
zostali mieszkańcy bloku wypowiedzą 
się na ten temat. 

Druga sprawa – wykonano pięknie 
remont klatki schodowej i przy oka-

zji wymieniono oświetlenie w klatce. 
Oświetlenie to nie spełnia swojej ro-
li, ponieważ zaświeca i gaśnie będąc 
na ostatnim schodku. Rozmawiałem 
w tej sprawie z montującym elektry-
kiem, który stwierdził, że nic z tym się 
nie da zrobić.

Tadeusz Sieja, ul. Grunwaldzka 3
Zarząd SSM: Budynek przy ul. 

Grunwaldzkiej 3 jest zrealizowany 
w tej samej technologii, co budyn-
ki na II etapie osiedla „Węzłowiec” 
i posiada w płytach zewnętrznych 
podwójną izolację z wełny mineral-
nej. To wykonanie powodowało, że 

nie był przeznaczony do docieple-
nia wg norm obowiązujących do 31 
grudnia 1981 r., gdyż podwójna war-
stwa z wełny dotrzymywała obowią-
zujące normy cieplne w momencie 
oddawania domu do użytku i tym 
samym, nie można tego było uznać 
za wady technologiczne.

Zarząd SSM mając na względzie 
poprawę estetyki wszystkich budyn-
ków oddanych do użytku po tej da-
cie opracował odpowiedni program 
renowacji tych elewacji wraz z po-
prawą izolacyjności ścian poprzez 
zastosowanie dodatkowej 8 cm war-
stwy styropianu. Zgodnie z zatwier-
dzonym i przyjętym planem reno-
wacji elewacji na lata 2015-2017 bu-
dynek przy Grunwaldzkiej 3 przewi-
dziany jest do realizacji w 2017 roku 
włącznie z renowacją balkonów, któ-
rą wykonuje się przy tej okazji.

W sprawie nie do końca prawi-
dłowo spełniającego swoje funkcje 
oświetlenia administracja osiedla 

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

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

ssm@poczta.fm

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

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak należy przedsta-
wić się, pisząc czy też telefonując do 
nas, a dane osobowe, jeżeli jest taka 
wola i co reguluje Prawo prasowe, za-
strzec do wiadomości redakcji. Prosi-
my też o zwięzłe przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, któ-
re nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się 
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wra-
ca, słowo... może zabić.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szcze-
gółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szer-
szy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidual-
nych odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania 
w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie bę-
dziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie więk-
szej liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwo-
ści i którzy w sąsiedzkich pogaduszkach o takich proble-
mach debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na 

które oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dla-
tego też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpo-
wiemy w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotar-
ła do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem 
faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy nie-
zbędne jest przekazanie danych oso-
bowych w celu wyjaśnienia indywidu-
alnej sprawy, obowiązkowo podawać 
cały adres i dopisać zdanie o wyra-

żeniu zgody na odtajnienie swych danych i przetwa-
rzanie, co umożliwi przekazanie ich odpowiednim ko-
mórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze 
względu na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. 
Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym 
taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często mia-
łaby wymiar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć 
te uwagi na względzie i ustawić odpowiednie parametry 
w swoim aparacie lub nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

Słowo 
zabija...

ciąg dalszy na str. 32
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GEOMETRIA KÓŁ 3D
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE

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

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

Rehabilitacja „MEDICO”

Porada lekarska  
+ 2 tygodnie zabiegów  

(3 zabiegi dziennie)  
za jedyne 130 zł

Umawiamy się na 
konkretną godzinę

ul. Jana Pawła II,  
Siemianowice Śląskie  

tel. 32 220 02 01
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STOMATOLOGIA - PEŁNY ZAKRES
JEDNOWIZYTOWE LECZENIE KANAŁOWE Z MIKROSKOPEM

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, PROTETYKA 
- pełen zakres; KARDIOLOGIA, echo serca - UKG, holtery; NEUROLOGIA; 
REUMATOLOGIA; CHIRURGIA OGÓLNA i NACZYNIOWA; USG Doppler-Duplex

STOMATOLOGIA - LECZENIE I PROTEZY ZĘBOWE

MICHAŁKOWICE, ul. E. Orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97w
w
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„Węzłowiec” skontaktuje się z Pa-
nem w celu dookreślenia nieoświe-
tlonych miejsc i usunięcia tych nie-
dogodności.

Czy aktualny jest...
Dzień dobry

Proszę o wyjaśnienie, czy aktualny 
jest „Projekt architektoniczno-budow-
lany parkingu przy ulicy Niepodległo-
ści 57-59”, który został zaprezentowa-
ny w „MS” 5/2010?

Spółdzielca
Dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Przedstawiony 
w „MS” 5/2010 „Projekt architekto-
niczno-budowlany parkingu przy uli-
cy Niepodległości 57-59” jest nadal 
aktualny i częściowo już zrealizo-
wany. Wykonano dotychczas m.in. 
plac zabaw łącznie z terenem rekre-
acyjnym jak również ostatnio drogę 
dojazdową do części parkingu. O ile 
pozwolą na to środki finansowe fun-
duszu remontowego na 2016 rok dla 
osiedla „Chemik”, prace związane 
z realizacją projektu będą kontynu-
owane.

Wymiana rur
Proszę Pana w ostatnim wydaniu 

„MS” podano, że przy Hutniczej 3, 
w piwnicy, skończono prace z wymia-
ną rur. Owszem skończono pod 3b, 
ale nie pod 3a Tam jest nadal rozko-
pane i nic się nie robi. Dlaczego poda-
jecie nieprawdę?

Zarząd SSM: Prace związane 
z udrożnieniem niesprawnych rur 
kanalizacyjnych przy Hutniczej 3a 
i 3b zostały już skończone i spraw-
ność tej kanalizacji została przy-
wrócona w 100%. Potwierdza-
my, iż te roboty wykonywane siła-
mi konserwatorów a nie przez fir-
mę zewnętrzną, trwały nieco dłu-
żej niż planowano, co zostało spo-
wodowane koniecznością wykona-
nia pilnych prac awaryjnych w in-
nych częściach osiedla. Za wynikłe 
niedogodności ADM osiedla prze-
prasza.

Interweniowałam, ale...
Dzień dobry, kontaktuję się w takiej 

sprawie: Raz po raz w gazecie uka-
zują się informacje o tym, ażeby inter-
weniować w przypadkach, kiedy widzi-
my jakieś dewastacje, czy inne niewła-
ściwe zachowania. Kilka tygodni te-
mu, pewnego wieczora i w nocy, jesz-

cze latem, było głośno na placu za-
baw. Zwróciłam uwagę. Wiem, że rów-
nież patrol policji się pojawił. Następ-
nego dnia okazało się, że mam zabru-

dzone drzwi jajkami, makaronem. Ja 
wiem, na 100%, która to osoba zrobi-
ła, która kobieta, ale cóż z tego? Po co 
się odzywać?

Mieszkanka osiedla „Młodych”
Dane do wiadomości Redakcji 

Zarząd SSM: Opisany przez Panią 
przypadek konsekwencji, na które zo-
stała Pani narażona po zgłoszeniu 
niewłaściwego zachowania młodzie-
ży na placu zabaw wskazywałoby, że 
policja ujawniła dane, co naszym zda-
niem nie mogło mieć miejsca. Zgod-
nie z rozmowami przeprowadzonymi 
przez Zarząd SSM z szefostwem Ko-
mendy Miejskiej Policji w Siemiano-
wicach Śl. funkcjonariusze zobowią-
zani są do zagwarantowania anoni-

mowości osoby zgłaszającej jakieś 
nieprawidłowości. Być może przyto-
czony przykład jest wynikiem zbiegu 
okoliczności. Mimo Pani wątpliwości 
zwracamy się do wszystkich by re-
agować na naganne zachowania nie 
zrażając się tym przypadkiem.

ul. Jagiełły 41
Zagadka...

Co miał na myśli wykonawca remon-
tu bloku.

Czy to jest pomyłka, a może cel za-
mierzony, np. oszczędność materiału?

Współczuję lokatorom mieszkań (na 
prawej stronie zdjęcia). Podczas du-
żych opadów atmosferycznych woda 

będzie się wlewać tym poniżej, szcze-
gólnie przy silnym wietrze.

Skupisko gołębi i ich odchody nad 
balkonami nie upiększają – mimo 
wszystko – tak efektownie wykonanej 
elewacji bloku. Być może nie pomyśla-
no o „kolczatkach” na ptaki, takich sa-
mych, jakie położono na innych ele-
mentach bloku.

Czytelnik
Dane do wiadomości Redakcji 

Zarząd SSM: Przedstawiony przez 
Pana fakt braku rury spustowej 
i „kolczatek” nie jest ani pomyłką 
ani zamierzonym celem.

Wykonawca robót elewacyjnych 
przed końcowym odbiorem prac 
uzupełni brakujące elementy.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 30

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

rura spadowa

odprowadzenie wody 
bez rury spadowej
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

mu-464/9-15
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SYLWESTER
Sala Bankietowa

Ogródki Działkowe
„Przyszłość”
Michałkowice
ul. Bytomska

tel. 508 591 250

s-
47

0/
11

-1
5

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

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Zapisy do 18 listopada br.

Spotkanie z Mikołajem 4 grudnia br.!

Od kilkudziesięciu lat, jedną z najpopularniejszych imprez, jakie ku ucie-
sze najmłodszych odbywają się w osiedlu „Michałkowice” – śmiało 

można powiedzieć: sztandarową Rady Osiedla i administracji – jest spo-
tkanie ze św. Mikołajem.

Każdego roku przyciąga ono liczną, 
ba, coraz liczniejszą grupę dziecia-
ków, kolejne roczniki siemianowiczan.

Rada Osiedla i administracja zaprasza-
ją na kolejne spotkanie z Mikołajem, któ-
re odbędzie się w piątek, 4 grudnia br. 

Tego popołudnia z pewnością nie 
zabraknie, jak zwykle dobrej zabawy 
– kto był poprzednio ten wie – i masy 
niespodzianek. Zapisy do 18 listopa-
da br. (środa) przyjmuje administracja 
osiedla „Michałkowice” przy ulicy Jana 

Hadamika – osobiście lub telefonicz-
nie: 32 228 57 38.

- Impreza adresowana jest dla dzie-
ci członków Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Wszystkich chęt-
nych prosimy o kontakt z administra-
cją. Na miejscu dowiedzą się Pań-
stwo o szczegółach zaplanowanej za-
bawy. Ze względów organizacyjnych, 
zgłoszenia po wyznaczonym terminie 
nie będą przyjmowane – zapowiedział 
Dariusz Bochenek – przewodniczący 
Rady Osiedla „Michałkowice”.
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FIRMA remontowo-budowlana Rem-
-Bud i Dekor świadczy usługi: kafel-
kowanie, zabudowy g/k, sufity pod-
wieszane, gładzie, malowanie, insta-
lacje wod-kan, elektryczne, gazowe, 
szafy pod zabudowę, 
  tel. 506 470 309, 510 896 202

MALOWANIE, tapetowanie, pane-
le, gładzie, 

tel. 32 228-94-44, 609 255 283
ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, 
sufity podwieszane, gładzie, kafelko-
wanie, tel. 32 245-95-87, 504 593 016 

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

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

KOMPLEKSOWE remonty łazienek i miesz-
kań, kasetony, projekty, prace dofinansowa-
ne z PFRON-u, faktury, doradztwo, 20 lat 
praktyki,  tel. 506 601 278

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań, 
łazienek. Faktura VAT. Długoletnia 
praktyka,  tel. 693 518 984 

MATEMATYKA, fizyka: gimnazjalna, 
średnia, wyższa. Przygotowanie do 
egzaminów,  tel. 661 149 299

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

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

USŁUGI elektryczne,  
 tel. 662 653 111

KOMPLEKSOWE remonty łazienek,  
 tel. 514 051 292

KOREPETYCJE – j. niemiecki, 
  tel. 500 107 884

PŁYWANIE – nauka, doskonalenie 
stylu dla dzieci i dorosłych,  
 tel. 510 659 037 

HYDRAULIKA – elektryka – gaz, 24 h,  
 tel. 799 066 346

NAPRAWA telewizorów u klienta, 
tel. 603 898 300

NIEMIECKI – korepetycje, konwersa-
cje i tłumaczenia,  tel. 604 187 475

MATEMATYKA – korepetycje, 
tel. 792 444 593

ANGIELSKI – tłumaczenia, 
korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania, przygotowania do 
egzaminu gimnazjalnego oraz 
matury,  tel. 502 453 556

CAŁODOBOWA naprawa – montaż 
pieców gazowych i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych, 
remonty łazienek, Junkers, Termet, 
24h    tel. 32 241-99-81, 601 477 527 

ANIROX kompleksowe remonty, pro-
jektowanie wnętrz,

tel. 509 297 694, 693 903 100

A.A. WYMIANA instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, tel. 512 482 273

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, tapi-
cerki karcherem, skuteczne odplamianie, 
Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950

KUPIĘ lub wynajmę kawalerkę w Mi-
chałkowicach,  tel. 511 633 473

KUPIĘ mieszkanie 2-pokojowe na ul. 
Wróbla, Korfantego,  tel. 735 020 179

OGŁOSZENIA mieszkaniowe, 
  www.mpgkim.com.pl

SPRZEDAM kawalerkę. Dopłata 
z programu MDM. Siemianowice Śl., 
ul. Wróbla,  tel. 518 279 220

SPRZEDAM kawalerkę na ul. Poczto-
wej w Michałkowicach,  tel. 663 660 923

SPRZEDAM mieszkanie 54 m2, ul. 
Wyzwolenia,  tel. 511 633 473

SPRZEDAM mieszkanie M3 38 m2, bez-
pośrednio, pełna własność, księga wie-
czysta, Siemianowice Śl, Bytków, ul. Wró-
blewskiego 69, 4 piętro z 10, niski czynsz, 

300 zł, 3 windy, podjazd, remont w 2015 
roku, cena do negocjacji. www.otodom.pl, 
nr oferty: 40951551,  tel. 888 438 029

SPRZEDAM słoneczną kawalerkę 30 m2 
po kapitalnym remoncie, piętro 3/3, c.o., 
niski czynsz, Siemianowice Śl., Al. Spor-
towców, cena: 93.000,  tel. 730 668 396

SPRZEDAM słoneczną kawalerkę 30 
m2 po kapitalnym remoncie, łazienka 
w hiszpańskich kafelkach, piętro 2/3, 
z dużym balkonem, c.o., niski czynsz, 
spacerowa okolica, Siemianowice, 
„Ptasie osiedle”,  tel. 732 851 099

ZAMIENIĘ mieszkanie w starym bu-
downictwie, 40 m2, na mieszkanie 
w nowym budownictwie od 35 m2 do 
40 m2 (możliwość spłaty zadłużenia), 
  tel. 517 374 677

ZAMIENIĘ mieszkanie własnościo-
we 30 m2 z centralnym ogrzewaniem, 
po remoncie (jeden duży pokój – prze-
dzielony na dwa pokoje, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój). Mieszkanie znaj-
duje się na parterze, na osiedlu „Che-

mik”, w okolicy Rynku Bytkowskie-
go. Zamienię na większe 2-3 pokojo-
we z centralnym ogrzewaniem. Spłacę 
zadłużenie,  tel. 507 652 515

KUPIĘ antyki – starocie oraz stare 
skrzypce,  tel. 502 670 037

PAWILON handlowy 44 m2 sprzedam 
lub wynajmę, ul. Niepodległości, os. 
Chemik,  tel. 513 457 861

A.KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

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

A. KUPIĘ samochód,  tel. 509 954 191

KUPIĘ lub wynajmę garaż,  
 tel. 509 954 191

POSZUKUJĘ garażu w centrum Sie-
mianowic,  tel. 667 908 981

SPRZEDAM garaż przy ul. Kopalnianej. 
Cena do negocjacji,  tel. 533 493 457
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Terminy zajęć zespołów 
i kółek zainteresowań 

w Domu Kultury „Chemik”
DLA KAŻDEGO: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

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

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

ŚRODA
Nauka obsługi komputera ..............................13.00 – 14.00
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Gimnastyka „TAY-CHI” ..................................16.30 – 18.00

Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)

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

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

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

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

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

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 
8.00-17.00, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 228-21-46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
  tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

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

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

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

NIE HAŁASUJ, NIE MIESZKASZ SAM 
- POMYŚL O SĄSIEDZIE  

- MOŻE WŁAŚNIE SPAĆ LUB SIĘ UCZYĆ, ItD.
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Milczenie; 8. Miko-

łajczyk, młody pianista z Siemiano-
wic Śląskich; 9. Antylopa afrykańska; 
10. Nie katoda; 11. Śpiewająca Te-
resa na Święcie Bytkowa; 12. Więk-
szy od oktetu; 13. Dzieło Owidiusza; 
16. Część teatru; 19. Mieszkaniec 
wsi; 20. Duża kość; 21. Agassi teni-
sista; 22. Część grzyba; 23. Aproba-
ta; 26. Wirtualna wizytówka; 29. Dołek 
w negocjacjach; 32. Rozkładany na 
stole; 33. Wie co nam w środku gra; 
34. Na zakupy; 35. Karteczka od listo-
nosza; 36. Gra z kolorowymi kulami; 
37. Zdenerwowanie przed występem; 
38. Kwitnie tylko raz.

PIONOWO: 1. Niejedna w planeta-
rium; 2. Biała broń; 3. Krasa; 4. Thi-
siam ze śląskiego zoo; 5. Ziółko; 6. Mi-
ty; 7. Niejedna w zeszycie; 13. Japa; 
14. Zrzutka; 15. Było nią Święto Byt-
kowa; 17. Dzielnica Siemianowic Ślą-
skich; 18. Za rozwiązanie krzyżów-
ki; 24. Kupa ludzi; 25. Kępa trawy 
z ziemią; 27. Pnącze z rodziny wino-
roślowatych; 28. Malowidło na skórze; 
29. Żywy organizm; 30. Nad piwnicą; 
31. Kuzyn bielaka.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 12 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 22 listopada br. na adres: 
SSM, ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem: Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – Krzyżówka nr 11/2015 r. 
lub adres poczty elektronicznej redak-
cji „MS”: ssm@poczta.fm z obowiąz-
kową informacją w temacie wiadomo-
ści: Krzyżówka nr 11/2015.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 10/2015 z hasłem: Jesienne kli-
maty otrzymują: Maria LEMPA, ul. 
A. Zgrzebnioka 25; Barbara KWA-
ŚNIAK, ul. Spokojna 1; Katarzyna 
KUSIAK, ul. Michałkowicka 19.

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

nagród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.

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

J K L
Niech Pan weźmie ten model - za-

chęca sprzedawczyni klienta, wybiera-
jącego maszynkę do golenia.

- Wypróbowało go już tysiące klientów...
- Nie dziękuje, wolałbym coś nieuży-

wanego...

J K L
Za chwilę będą tu moi koledzy - za-

powiada mąż.
- Zwariowałeś! Nie jest posprząta-

ne, przed chwilą umyłam głowę, na-
sze dziecko dostało biegunki, w ła-
zience namoczone pranie... I nie 
myśl sobie, że zdążę im zrobić coś 
do jedzenia...

- To znakomicie! Bo - widzisz, jeden 
z moich kolegów zamierza się żenić 

i chce zobaczyć, jak wygląda życie ro-
dzinne...

J K L
Nad grobem przemawia kolega 

zmarłego:
- ...i oto nasz przyjaciel pozostawił 

w nie utulonym żalu młodą, trzydzie-
stoletnią wdowę...

Zapłakana kobieta odchyla woalkę 
i zdecydowanym głosem przerywa:

- Dwudziestopięcioletnią!!!
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Raczej nie. Lubisz 
wydawać pieniądze 
na to, co Ci się po-
doba, ale umiesz 

też pieniądze zarobić. Twoją dewizą 
życiową jest przyjemne życie, na które 
musisz mieć środki finansowe. Same 
pieniądze jako takie nie przedstawiają 
dla Barana większej wartości.

Byk lubi pieniądze 
gromadzić, bardzo 
niechętnie je wyda-
je, jak to się mówi – 

ogląda każdą złotówkę. Już w młodo-
ści jest bardzo oszczędny, umiejętnie 
gospodarzy swoim kieszonkowym. Na 
starość, niestety, często robi się ską-
py, co przykro odczuwają wnuki.

Pan, a szczegól-
nie pani Bliźniaczka, 
nie liczą się z gro-
szem. Często wpa-

dają w kłopoty finansowe. Potrafią wy-
dawać nawet duże sumy pieniędzy na 
swoje kaprysy, a potem dziwią się, że 
brakuje im środków na najpilniejsze 
potrzeby.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
lubią mieć trochę 
oszczędności. Pie-

niądze wydają rozważnie, a ich po-
trzeby nie są specjalnie wygórowa-
ne. Jednak niektórzy sporo pieniędzy 
przeznaczają na książki, imprezy kul-
turalne i inne tego typu wydatki.

Lwu pieniądze są 
bardzo potrzebne, lu-
bi bowiem imponować 
innym. Jest nieszczę-

śliwy, jeśli nie stać go na drogi samo-
chód. Nie jest skąpy i cieszy go, je-
śli może coś ofiarować innym ludziom. 
Przyjemność sprawia mu robienie hoj-
nych prezentów. 

Pod tym znaki-
em rodzą się ludzie 
oszczędni, ale nie 
skąpi. Człowiek 

mający słońce w znaku Panny nig-
dy nie pozwoliłyby sobie na brak 
pieniędzy na podstawowe potrzeby. 
Lubi rzeczy solidne, takie, które długo 
mu będą służyć.

Wagi bardzo 
potrzebują pieniędzy, 
lubią bowiem 
błyszczeć, zadawać 

szyku. Szczególnie panie dużo 
pieniędzy wydają na stroje i biżuterię. 
Od partnerów zazwyczaj oczekują 
spełnienia swoich zachcianek.

Skorpionowi bar-
dzo potrzebne są 
pieniądze. Gdy je 
posiada, czuje się 
niezależny i może 

dyktować warunki rodzinie, co bardzo 
lubi. Trzeba przyznać, że jest bardzo 
pracowity i umie zarabiać pieniądze.

Strzelec ma sto-
sunek do pieniędzy 
nieco podobny do 
Barana. Uważa, że 
forsa jest po to, żeby 

przyjemnie żyć i wydać ją na to, co się 
lubi. Ponieważ lubi podróżować, dużo 
pieniędzy przeznacza na ten cel.

U Koziorożca mo-
że dziwić to, że cho-
ciaż żyje skromnie, 
nagle staje się po-

siadaczem czegoś bardzo wartościo-
wego, ponad swoje możliwości finan-
sowe. Nie każdy jednak wie, że na tę 
inwestycję długo oszczędzał. 

Ryby w tej dziedzi-
nie są trudne do zro-
zumienia. Raz prze-
sadnie oszczędne, in-

nym razem rozrzutne. Mają jednak do-
bre serce, nie skąpią jałmużny czy po-
życzki tym, którym wiedzie się gorzej 
od nich.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem du-
żo inwestują w sie-
bie, we własny roz-

wój intelektualny. Sporo płacą za na-
ukę języków, za fachową literaturę, czy 
komputery. Wydatki te zazwyczaj się 
opłacają i pomagają w robieniu kariery.

Święta za pasem
Świąteczny piernik ozdobi 

każdy stół i chyba nie ma domu, 
w którym zabrakłoby w Święta tego 
smakołyku. Dobry piernik, kruchy, 
a wręcz rozpływający się w ustach 
wymaga dojrzewania ciasta. Wieść 
niesie, że niektóre gatunki słynnych 
toruńskich pierników nim trafiały na 

stoły i stały się niebem dla podniebi-
enia, leżakowały po kilka lat. My po-
dajemy przepis niewymagający aż tak 
długiego czasu, ale to ciasto należy 
przygotować, min. na miesiąc przed 
świętami, a piec 7-10 dni przed nimi.

Ciasto: 0,5 l miodu (najlepiej prawdzi-
wego, ale może być sztuczny, utward-
zony), 2 niepełne szklanki cukru, 1 ko-
stka (25 dag) margaryny lub smalcu, 
1 kg i 1 szklanka mąki tortowej, 3 jajka, 
3 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej, 
1/2 szklanki mleka, szczypta soli.

Przyprawy: po 2 płaskie łyżeczki 
cynamonu i imbiru, po 1/2 łyżeczki pie-
przu i goździków 1 czubata łyżka ciem-
nego kakao

Bakalie: 1 szklanka posiekanych 
orzechów włoskich lub mieszanych 
z laskowymi, 1/2 szklanki posiekanej 
skórki pomarańczowej smażonej 
w cukrze, 1/2 szklanki rodzynek.

Miód, cukier i tłuszcz włożyć do garn-
ka, powoli podgrzewać, stale mieszając, 
aż wszystkie składniki się połączą. 
Masę ochłodzić i dodać do niej mąkę, 
jajka, sól, sodę rozpuszczoną w zim-
nym mleku oraz przyprawy. Rodzynki 
umyć i osączyć. Ciasto dobrze wyrobić, 
pod koniec wyrabiania dodać bakalie. 
Uformować kulę, włożyć ją do kami-
onkowego, szklanego lub emaliowanego 
naczynia, przykryć folią plastikową i okryć 
podwójnie złożoną ściereczką. Naczynie 
z ciastem odstawić do leżakowania na 
3 tygodnie w chłodne miejsce (np. na 
oknie, w spiżarni), ale nie do lodówki.

Blachę do pieczenia wysmarować 
tłuszczem i wysypać mąką. Cias-
to wyłożyć warstwą grubości najwyżej 
5 cm, ponieważ podczas piecze-
nia bardzo rośnie. Piec 40-45 min 
w piekarniku nagrzanym do temperatury  
180 - 200°C. Po upieczeniu i ostudzeniu 
placek owinąć w ściereczkę i odstawić 
na 7-10 dni, aż ciasto zmięknie. Piernik 
przekroić na 2-3 warstwy, przełożyć do-
brymi powidłami lub masą orzechową 
i polać polewą czekoladową.

Czy jesteś 
oszczędny?
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przypomniał, otwierając spotkanie i po-
czątki Marian Odczyk – zastępca pre-
zesa SSM ds. technicznych. – Dzięku-
jemy, że potraficie Państwo sprawić, 
że nasze osiedla są piękne i kolorowe. 
Wasza postawa jest przykładem dla in-
nych, zachętą. Jesteśmy bardzo zado-
woleni z tego, co Państwo robią. Bar-
dzo wysoko oceniają Nas jako Spół-
dzielnię i Państwa jako ją tworzących, 
osoby spoza miasta, innych spółdziel-
ni. Cieszymy się z tego – mówił. 

Jan Dudek – przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej SSM dodał: 
- Miło wyjść. Przyjemnie popa-
trzeć. Sam mam ogródek i po-
wiem Państwu, że chodzę do 
niego, zajmuje się nim, żeby... 
mniej chodzić do lekarza – mó-
wił pół żartem, pół serio.

Chwilę później, zebrani w nie-
wielkiej sali konferencyjnej 
mieszkańcy (pojawiło się pię-
ciu z siedmiu wyróżnionych) od-
bierało już z rąk Jolanty So-
bek – zastępcy prezesa SSM 
ds. członkowsko-mieszkanio-
wych i Jana Dudka – przewod-
niczącego RN upominki, głów-
nie książki i albumy o tematy-
ce – nie inaczej – pielęgnacji ro-
ślin... Składając gratulacje, życzono 
sobie: „Oby tak dalej”. 

Renata Schulz, odbierając upomi-
nek powiedziała, że bardzo się cieszy, 
uwielbia kwiaty, lecz żałuje, że na wie-
żowcach przy Komuny Paryskiej jest 
ich tak mało.

- Mój mąż się tym bardziej zajmuje, 
ja tylko czasami jestem do pomocy – 
mówiła z kolei pani Bolsewicz z osie-
dla „Bańgów”, odbierając w imieniu 
męża Jana gratulacje.

- Mam nadzieję, że spodobają się 
Państwu upominki, a przy okazji „stu-
diowania” fachowej literatury coś was 
zafrapuje i przeniesiecie z niej do swo-
ich balkonów, ogródków jakieś nowe 
rozwiązania – podsumował Marian 
Odczyk.

Czystość w klatkach  
i wokół budynków...

Zawsze przy okazji spotkań Laure-
atów Zielonego Konkursu jest trochę 
czasu na dyskusję. I tym razem poru-
szono kilka ciekawych kwestii, proble-
mów. Mieszkanka z osiedla „Bańgów” 
zwróciła uwagę, że o jej osiedle rze-
czywiście dba się, jest ładnie. Marian 
Odczyk przypomniał: - Kiedyś o „Bań-
gowie” mówiło się, że jedzie się tam 
„jak na zesłanie”. Dziś to piękna, zie-

lona enklawa z dużą ilością ukwie-
conych balkonów. Proszę też zwró-

cić uwagę, jak one potrafią wkompo-
nować się w docieplone budynki. Jak 
jednak dodawano, to raczej starsze, 
aniżeli młodsze pokolenia dbają o tę 
osiedlową zieleń, choć bywają oczywi-
ście wyjątki.

Na spotkaniu dyskutowano również 
nad sytuacjami, kiedy ukwiecone bal-
kony mogą przeszkadzać... – Zdarzają 

się przykre sytuacje, kiedy komuś prze-
szkadzają pelargonie u sąsiada, bo tra-
cą kwiaty przy przekwitaniu. Niestety, 
niektórzy patrzą tylko na swoje „M”. Nie 
spoglądają na budynek, osiedle i zara-
zem ukwiecone tam balkony jako na ele-
menty „na plus” estetyki ich najbliższego 
otoczenia, w którym żyją – kwitowano.

Wyróżnionych dopytywano również 
o receptę na ładne balkony. O to py-
tała Jolanta Sobek. Czy „bawią się” 
w przesadzanie, czy kupują co roku 
nowe sadzonki i jak przechowują ro-
śliny wieloroczne? Większość odpar-
ła, że jednak co roku nabywa nowe 
sadzonki. Do tego potrzeba również 
świeżej ziemi i dobrej odżywki – za-
znaczano. Jak zauważono, często na 
okres zimowy rośliny zabiera się do 
domu, niekiedy również na stosunko-
wo chłodny korytarz.

Ów „korytarz” wywołał dyskusję nad 
kolejnym – już nie tylko zielonym – 
problemem.

- Sprzątanie klatki schodowej, 
zwłaszcza młodym mieszkańcom lub 
nowym lokatorom, coś nie chce wejść 
w nawyk. Najbardziej odczuwają to 
mieszkańcy parteru, gdzie codziennie 
przewija się mnóstwo ludzi, przez co 
szybko jest brudno – komentowano. 

- Starsze osoby, które lubią porządek. 
Inaczej: Dla których porządek w klatce 

schodowej to rzecz normalna, często 
sprzątają za wszystkich... – dodawano 
z ubolewaniem.

Marian Odczyk przypomniał, że 
w którymś momencie to mieszkańcy 
sami zdecydowali, aby sprzątanie kla-
tek zostało wyłączone z opłaty czyn-
szowej. - Stwierdzono, że będzie sku-
teczniej, lepiej i czyściej, kiedy miesz-

kańcy sami sobie będą swo-
je piętro, klatkę myli. Okazało 
się, że nie wszędzie przyjęło się 
mycie klatki. Wiem, że są sy-
tuacje, kiedy ktoś rzeczywiście 
świadomie lekceważy Regula-
min Spółdzielni. Ale są też sy-
tuacje, w którym słychać wyja-
śnienia, że ktoś jest zapracowa-
ny, ktoś ciężko choruje, nie mo-
że. Zwróćmy jednak uwagę, że 
przecież ktoś się tymi osobami 
opiekuje, jest rodzina. To też jest 
rozwiązanie i nie wytłumaczenie. 
Są sytuacje i takie, że komuś nie 
pasuje sprzątać dzisiaj, ale moż-
na dogadać się z sąsiadem, że 
on posprząta za mnie teraz, a ja 
za niego za tydzień. Jest także 

możliwość – co zresztą coraz częściej 
się stosuje – wynajęcia firmy zewnętrz-
nej, zatrudniającej sprzątaczki. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby mieszkańcy 
zrobili składkę i opłacili jej pracę – wyli-
czał wiceprezes SSM ds. technicznych.

Problem, na jaki zwrócono uwagę, 
dotyczył również wyrzucania petów 
przez okna, balkony. – To świadczy 
tylko o kulturze osobistej ludzi. Co to 
za problem wziąć słoik i popiół, pety 
wrzucać właśnie do niego? – zastana-
wiano się.

Najwięcej czasu podczas dyskusji 
poświęcono właśnie zagadnieniu czy-
stości. Zebrani w salce dowiedli, że 
dla nich dom to coś więcej niż tylko sy-
pialnia i pięknie wpisują się w szerokie 
znaczenie tego słowa.

- Mój Dom, to nie tylko własne 
cztery ściany, w których najczęściej 
przebywam, ale Mój Dom to także 
klatka schodowa, przydomowy ogró-
dek, osiedle. Dbajmy o swoje. Tak od 
lat piszemy w „MS” i tym przesłaniem 
kierowanym do wszystkich mieszkań-
ców podsumowujemy spotkanie Laure-
atów Zielonego Konkursu 2015.

Na koniec – jak zawsze – było wspól-
ne zdjęcie wyróżnionych (patrz: str. 1). 
Pamiątka. Rafał Grzywocz, pes

Zielony Konkurs 2015 – finał!

ciąg dalszy ze str. 40

LAUREACI ZIELONEGO 
KONKURSU 2015:

Osiedle „Chemik”
- Katarzyna Gazda-Starzyk,  

ul. W. Wróblewskiego 69
Osiedle „Centrum”

- Renata Schulz, ul. Komuny Paryskiej 1
Osiedle „Tuwima”

- Marcin Mroziński, ul. W. Korfantego 2B
Osiedle „Michałkowice”

- Elżbieta Saba, ul. Władysława Sikorskiego 1
Osiedle „Młodych”

- Halina Drabik, ul. J. Stęślickiego 6
Osiedle „Węzłowiec”

- Krystyna Gaweł, ul. W. Wróblewskiego 32
Osiedle „Bańgów”

- Jan Bolsewicz, ul. K. Szymanowskiego 4
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ul. Przyjaźni 42A, B Alfonsa Zgrzebnioka 25

Zielony Konkurs 2015 – finał!
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475

Obawiasz się zawału, wylewu 
lub zwykłego upadku?

Jeden przycisk, 
który może uratować  ŻYCIE!

Po więcej informacji zadzwoń
666 721 844

Wychodząc z domu zostawiasz 
starszych rodziców/dziadków?

W Niemczech posiada go już
 prawie każda starsza osoba.

s463/9-15
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67
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15

Zielony Konkurs 2015 – finał!
Począwszy od maja – miesiąc w miesiąc – publikowaliśmy najładniejsze, zielone (kolorowe) zakątki naszych osie-

dli. Najciekawsze balkony, pięknie zadbane przydomowe ogródki – w skrócie: łowiliśmy perełki i pokazywaliśmy je 
szerszemu gronu odbiorców. Wyłonieni opiekunowie, właściciele tych najlepszych, spotkali się w połowie październi-
ka w siedzibie SSM, by odebrać podziękowania i symboliczne upominki... Rozmawiano jednakże nie tylko o kwiatach...

Ponad 20 lat...
Trudno uwierzyć, ale tegorocz-

na edycja „Zielonego Konkursu” by-
ła już 22 z rzędu! Pierwszy raz zaja-
wiliśmy go w pierwszej połowie 1994 
roku (w numerze 7). W tym roku, jak 

od początku, wyróżnieni spotkali się 
z przedstawicielami Rady Nadzorczej 
i Zarządu SSM w siedzibie spółdzielni.

Docenieni
- Inicjatywa Zielonego Konkursu po-

wstała oddolnie, wyszła od mieszkań-

ców. Szybko pomysł ten podchwycił 
Zarząd Spółdzielni i miesięcznik „Moja 
Spółdzielnia”. Nadano mu odpowied-
nią rangę, dla radości i estetycznym 
doznaniom wszystkich mieszkańców – 

ciąg dalszy na str. 38

„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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