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Wielki konkurs Co słychać...
Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach

os. „Chemik” balkon Alfonsa Zgrzebnioka 38A  
- jeden z tegorocznych finalistów – str. 32

Pusty w dniu otwarcia i być może po raz ostatni ,  
ul. Grunwaldzka 17 – str. 11

str. 2
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Spółdzielnia uhonorowana Brylantem i…

ciąg dalszy na str. 3

Dwa wyróżnienia za swoją działalność otrzymała 
w październiku br. Siemianowicka Spółdziel-

nia Mieszkaniowa. Pierwsze to Śląski Brylant Gospodarczy 
przyznany przez Siemianowickie Stowarzyszenie Przedsię-
biorców, a drugie to „Certyfikat Spółdzielczości”, jaki usta-
nowiło czasopismo „Administrator”.
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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.

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

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

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
BArBArA Henel, MieCZySłAw HojDA*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
7. listopada 2016 r. od 16.30 do 17.30
nA SwÓj DyŻUr

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

Z kolei 5. grudnia 2016 r. dyżurować będą  
Dariusz Bochenek, Jerzy Kurzawa

*skład osobowy może ulec zmianie 

„Brylant” wręczono podczas debaty 
gospodarczej, jaką 24 ub.m. zorgani-
zowało obchodzące w tym roku 20-le-
cia istnienia SSP.

Z kolei przyznany „Certyfikat” jest 
niejako potwierdzeniem realizacji 
w bieżącym działaniu SSM siedmiu 
zasad spółdzielczych. Treść zasad – 
czytaj str. 1 na reprodukcji „Certyfi-
katu”.

Otrzymany „Certyfikat” jest efektem 
zewnętrznej weryfikacji przeprowa-
dzonej przez niezależną komisję. Je-
go przyznanie upoważnia SSM do 
używania zastrzeżonego znaku „Cer-
tyfikat Spółdzielczości” na materiałach 
firmowych i promocyjnych.

Odnosząc się do obydwu wyróżnień 
Zbigniew lekston – prezes Zarządu 
SSM stwierdził:

- Jestem bardzo zadowolony z przy-
znania Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej obydwu wyróżnień, 
gdyż kolejny już raz są dowodem, że 
wysiłki całej Spółdzielni, jej wszystkich 
mieszkańców są zauważane. Te wy-
różnienia przyznane są nie dla Rady 
Nadzorczej czy Zarządu, lecz dla rze-
szy pracowników Spółdzielni, jej dzie-
siątków pracujących przez lata działa-
czy samorządowych a przede wszyst-
kim, są nagrodą dla wszystkich za-
mieszkałych w zasobach SSM.

pes

osiedle „węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
osiedle „Bańgów”

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

osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
osiedle „Centrum”

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

osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
osiedle im j. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Siemianowicach Śl., ul. Bohaterów Westerplatte 20 informuje, że

15 grudnia 2016 r. o 1100 organizuje przetarg ograniczony,
dotyczący Członków oczekujących zarejestrowanych  

w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
a o 1130 przetarg nieograniczony,

którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności  
do lokalu mieszkalnego:

1. ul. wróblewskiego 71/72 pow. 38,00 m2 cena wywoławcza 88.800,00zł
5 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać od 27. 10. 2016 r. do 14. 12. 2016 r. po uprzednim telefonicznym 
porozumieniu się z Administracją osiedla Chemik pod numerem tel. 32-228-57-78.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie 
Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 15. 12. 2016 r. do godz. 1030, bądź 
też dzień wcześniej na konto SSM 

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

znajdują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl
Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.
osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do 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.

ZArZĄD SSM

Tym samym przypominamy o kolej-
nej edycji, Wielkiego konkursu SSM, 
jaki Rada Nadzorcza i Zarząd Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
adresują do wszystkich, którzy regu-
larnie wnoszą opłaty, a ich niedobór 
na koncie nie przekracza łącznie 10 zł 
według stanu na 31.12. 2016 r.

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

Zdajemy sobie sprawę, że wiele ro-
dzin posiada poważne problemy finan-
sowe. Przeprowadzane przez spół-

dzielcze gremia rozmowy z osobami 
zadłużonymi wskazują, że mieszkań-
cy nie płacą czynszów z różnych po-
wodów. Jedni z trudnością wiążą ko-
niec z końcem, drudzy świadomie nie 
regulują swoich należności. Utrata pra-
cy, brak dochodów, poważna choroba 
jednego z członków rodziny powodu-
ją, że ludzie przestają regulować swo-
je zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finansowa 
Spółdzielni może ulec zachwianiu, 
w konsekwencji prowadząc do opóź-
nienia w regulowaniu należności wo-
bec dostawców usług i mediów, a tym 
samym stanowiąc realne zagrożenie 
prawidłowej eksploatacji, co przecież 

ugodzi w nas samych. Dodatkowo, do-
stawcy mają pełne prawo naliczania 
karnych odsetek od niezapłaconych 
sum, zaś te mogą stać się nadobo-
wiązkowymi zobowiązaniami do pokry-
cia przez Spółdzielnię, czyli w konse-
kwencji przez nas samych.

w Wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, 

którego należności na koniec roku 
względem SSM są mniejsze od 10 
złotych.

Zasada ta dotyczy wszelkich należ-
ności zarówno głównej, jak i ewen-
tualnych odsetek z tytułu nietermi-
nowych wpłat.

Jak dowodzą minione lata, na wiele 
osób Konkurs działa mobilizująco, a ko-
niec roku to właściwy moment na upo-
ranie się z zaległościami tak, by w no-
wy rok wejść bez zaszłości i z szan-
są na uczestnictwo w losowaniu cen-
nych nagród rzeczowych oraz zwolnie-
nia z czynszu w części eksploatacja.

Zasady Wielkiego konkursu:
KAŻDy MieSZKAnieC ZASoBÓw SSM, KTÓry nA 31 GrUDniA 2016 roKU BĘDZie PoSiADAł

Mniej niŻ 10 ZłoTyCH ZAleGłoŚCi CZynSZowyCH, UCZeSTniCZy w loSowAniU nAGrÓD orAZ 
ZwolnieŃ Z CZĘŚCi CZynSZU.

rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2017 roku.
Do wyloSowAniA 21 nAGrÓD!

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

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

SPrAwDź STAn SwojeGo KonTA

Wielki konkurs 2016
nowy rok nadchodzi milowymi krokami. Ani się obejrzymy, jak będziemy 

żegnać stary rok i w korespondencji wpisywać będziemy 2017 r., myląc 
się zapewne na początku gdyż zamiast siódemki z przyzwyczajenia wsta-
wiać będziemy szóstkę.
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27 października odbyło się po-
siedzenie rn Siemianowic-

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Podczas obrad Rada przyjęła tekst 

Regulaminu rozliczania kosztów zu-
życia energii elektrycznej w garażach 
SSM – tekst zamieszczamy na str. 8 

– a badanie tegorocznego sprawozda-
nia finansowego powierzyła posiada-
jącemu ogromne doświadczenie w ba-
daniu Przedsiębiorstwu Usługowemu 

„PAGE” sp. z o.o. w Katowicach.
Następnie Rada bez uwag, pozytyw-

nie rozpatrzyła informacje o:
- wynikach działalności gospodar-

czo-finansowej SSM za III kw. br. wraz 
z prognozą do końca br.,

- finansowym wykonaniu funduszu 
remontowego SSM za 9 m-cy br.,

W sprawach członkowsko-mieszkanio-
wych Rada rozpatrywała wnioski o wykre-
ślenie z członkostwa w Spółdzielni. Zapro-
szono 3 osoby, których łączna kwota za-
ległości wynosiła 42 258,91 zł. Na spotka-
nie zgłosiła się 1. Rada w odniesieniu do 
2 Członków nieobecnych podjęła uchwały 
o wykreśleniu z Rejestru Członków.

W obszernym materiale o działalno-
ści gospodarczo-finansowej SSM w III 
kwartałach br. bogato ilustrowanym ta-
belami i wykresami podano: W pla-
nach rzeczowo-finansowych SSM na 
rok 2016 przeznaczono na fundusz re-
montowy łącznie z bilansem otwarcia 

do dyspozycji poszczególnych admini-
stracji kwotę: 7 548 914,44 zł.

Z czego kwota 6 340 503,00 zł prze-
znaczona jest na remonty lokali miesz-
kalnych, 102 293,00 zł na remonty ga-
raży, natomiast 1 106 118,44 zł to za-
oszczędzone środki z roku 2015, które 

przeszły jako bilans otwarcia do wyko-
rzystania w roku 2016.

Przychody funduszu remontowego 
z lokali mieszkalnych będące w dys-

pozycji poszczególnych osiedli w cią-
gu dziewięciu miesięcy 2016 r. to 4 770 
861,73 zł, z czego 4 755 376,80 zł to od-
pisy podstawowe, natomiast 15 484,93 zł 
to wpływy z tytułu dodatkowych wpłat 
lokatorów i odszkodowań (2 098,53 zł 
to wpłaty lokatorów za nawiewniki,  
2 755,82 zł to wpłaty za zadaszenie bal-
konów na os. Bańgów, a 10 630,58 zł to 
odszkodowania za poniesione szkody).

Przychody funduszu remontowego 
z garaży w GZM to 76 622,46 zł.

Koszty remontów wykonanych za 
trzy kwartały 2016 r. wyniosły: 5 894 
504,49 zł. Jest to o 586 120,81 zł wię-
cej w porównaniu do września 2015 r.

Ze środków tych na remonty bu-
dynków mieszkalnych wydano 5 871 
732,85 zł, natomiast na remonty gara-
ży 22 771,64 zł.

Zakres prac remontowych jest reali-
zowany zgodnie z przyjętym przez Ra-
dę Nadzorczą planem robót remon-

towych na rok 2016. Wynik finanso-
wy funduszu remontowego SSM za 
dziewięć miesięcy 2016 r. wyniósł:  
-1 047 020,30 zł.

Wynik osiągnięty na remontach lo-
kali mieszkalnych to -1 100 871,12 zł, 
natomiast wynik na garażach wyniósł: 
+53 850,82 zł.

Po uwzględnieniu salda +1 106 
118,44 zł z roku 2015 wynik remon-
tów za trzy kwartały 2016 r. ostatecz-
nie zamknął się kwotą: +59 098,14 zł. 
Jak wynika z analizy finansowego wy-

konania funduszu remontowego w cią-
gu dziewięciu miesięcy 2016 r. najwię-
cej wydano na:

- roboty ogólnobudowlane 2 228 490,21 
zł o 105 214,76 zł mniej niż w analogicz-
nym okresie roku 2015. Są to przede 
wszystkim prace związane z remontami 
balkonów i klatek schodowych.

- roboty malarskie 1 055 325,70 zł 
o 44 709,23 zł mniej w porównaniu do 
roku 2015

- drogi i chodniki 828 958,38 zł o 451 
205,57 zł więcej niż we wrześniu 2015 r.

- wymiana okien 528 979,20 zł, tj. o 27 
256,33 zł więcej niż w roku 2015. Na po-
zostałe remonty wydano 1 252 751,00 zł.

Szczegółową, procentową strukturę 
wydatków funduszu remontowego za 
III kwartały br. przedstawiamy w wy-
kresie, a zestawienie finansowe w roz-
biciu na osiedla w tabeli na str. 12. Ob-
rady prowadził jan Dudek – przewod-
niczący RN SSM pes

Roboty dekarskie – 1,47%
Roboty malarskie – 17,90%
Wymiana okien – 8,97%
Wymiana drzwi – 0,73%
Oświetlenie zewnętrzne – 0,05%
Kanalizacja wewnętrzne – 0,23%
Instalacja c.w.u – 0,09%
Instalacja gazowa – 6,43%

Place zabaw – 0,73%
Wentylacja mechaniczna  
i grawitacyjna – 0,21% 
Wymiana podzielników – 2,89%
Roboty ogólnobudowlane – 37,81%
Roboty stolarskie – 0,05%
Roboty ślusarskie – 1,62%
Roboty elektryczne – 0 67%

Remonty dźwigów – 1,70%
Kanalizacja zewnętrzna – 0,19%
C.O. - wewnątrz – 0,05%
Drogi i chodniki – 14,06%
Domofony – 3,58%
Nawiewniki – 0,18%
Garaże – 0,39%

Struktura wydatków funduszu remontowego za III kwartały 2016 r.

Biegły, regulamin, informacje
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Termin Budynek, adres

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

14. 11.
poniedziałek

ZHP 7

15. 11.
wtorek

ZHP 9

16. 11.
środa

ZHP 10

17. 11.
czwartek

ZHP 11

Harmonogram odczytu wodomierzy 
i podzielników kosztów ogrzewania

14. 11.
poniedziałek

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

Ryszarda Gansińca 2, 4;
Spokojna 1

15. 11.
wtorek

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

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

Ryszarda Gansińca 6, 7;
Spokojna 3a

Termin Budynek, adres

16. 11.
środa

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

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

Ryszarda Gansińca 8, 9;
Spokojna 3b

17. 11.
czwartek

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

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

Ryszarda Gansińca 10, 11;
Spokojna 3c

18. 11.
piątek

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

Al. Młodych 7-8;
Wojciecha Korfantego 9;

Michałkowicka – cała

19. 11.
sobota

Al. Młodych 9

ZaPoZnaj się Z Terminem  ZaChoWaj harmonogram  ZaPoZnaj się Z Terminem

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

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

ZaWiadamiamy, że odCZyTy WykonyWane będą Tylko W godZinaCh 
PoPołudnioWyCh, PoCZąTek ok. 1600, a W soboTy od 1000.

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

jeDen TerMin oDCZyTU PoDSTAwowy  
orAZ jeDen DoDATKowy.

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

2000 złotych czeka
Parking przy Grunwaldzkiej 17 jeszcze na dobre nie zaczął funkcjonować, a już jest niszczony. jacyś kierowcy 

przejeżdżają sobie swymi samochodami po wysepce na wjeździe i miejscach, w których posadzono krzewy, 
zasiano trawę. nie wiadomo jak nazwać takie zachowania idiotyzm, kretynizm, a może jeszcze inaczej.

Faktem jest, że w dołku ściska tych, 
którzy włożyli ogrom pracy, by par-
king ten powstał i by za jakiś czas po 
prostu przyzwoicie wyglądał otoczo-
ny zielenią. Ciekawe, czy nas ściska 
w dołku... a powinno wszak to z na-
szych pieniędzy go wykonano, nam 
ma on służyć i nasze oko cieszyć. 
Tymczasem do już wydanych pie-
niędzy trzeba będzie dołożyć kolej-
ne, bo poprawić zniszczone miejsca 
trzeba, a poprawianie nie jest za dar-
mo. Miejmy nadzieję, że były to tylko 
incydenty i już takie zdarzenia się nie 
powtórzą. Skoro przy samochodach 

jesteśmy dołóżmy do tego parkowa-
nie na zakazach szczególnie w oko-
licach pomieszczeń zsypowych. Nie 
trzeba być geniuszem intelektu, by 
przewidzieć skutki, czyli nieopróżnio-
ne kontenery, bo śmieciarka nie mo-
gła dojechać. Później płacz, lament 
i narzekania, za co my płacimy, jak 
oni śmieci nie wywożą. Tylko jak ma-
ją wywieźć?

na zimę jak znalazł
Odrębną kwestią są wszelkie uszko-

dzenia drzwi. Prym wiodą wybicia 
szyb, chociaż nie brakuje uszkodzeń 
zamków, zawiasów, wyrywania gałko-

klamek etc. W tym wyliczeniu mamy 
aż trzy takie przypadki.

Takie dewastacje na zimę jak zna-
lazł. Ciepło ma którędy uciekać. Prze-
budzenie przyjdzie, gdy ciepło będzie 
rozliczane. Wtedy wrzask: co tak du-
żo, bo kto tam będzie pamiętał, że ileś 
energii sobie popłynęło do atmosfery.

Jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, 
to pragniemy w tym miejscu przy-
pomnieć, że rozpoczął się już se-
zon grzewczy. Każda wybita szyba 
w drzwiach, zniszczona klamka, sa-
mozamykacz i każde w jakikolwiek 
sposób uszkodzone drzwi, okienko 
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piwniczne to niekontrolowany dopływ 
zimnego powietrza, a parę dni ład-
nych mrozów już mamy. Łatwo się 
domyśleć, że tym samym ciepło ku-
powane przez nas i z naszych pienię-
dzy a następnie rozliczane jako zu-
żyte w częściach wspólnych ucieka, 
bo ma którędy. Wychładzają się też 
ściany itd. itp. czego konsekwencją 
wzrost zużycia w mieszkaniach. To 
wszystko plus parę innych „drobia-
zgów” składających się na zapotrze-
bowanie na ciepło dla danego budyn-
ku powoduje, że pobieramy energii 

cieplnej coraz więcej, a jak rośnie zu-
życie to rośnie wydatek na zakup. Po-
myślmy o tym już teraz, bo gdy przyj-
dzie płacić to możemy tylko pozgrzy-
tać zębami i udać się do przysłowio-
wej kasy. 

Przypominamy, że non stop aktual-
na jest oferta Zarządu SSM nagradza-
nia kwotą 2000 złotych za skutecz-
ne wskazanie sprawców dewastacji. 
Jeżeli ktoś dysponuje takimi informa-
cjami, to należy składać je pisemnie, 
bądź telefoniczne w Dziale GZM, tel. 
32 6091-405. Dyskrecja zapewniona.

A na osiedlach zanotowano:
„Centrum”

- ryszarda Gansińca 2, 11 – rozbito 
szybę w drzwiach wejściowych.

„Tuwima”
- wojciecha Korfantego 1C, 3B, 

okrężna 2, 5, Hermana wróbla 8B 
– zdewastowano drzwi wejściowe,

- wojciecha Korfantego 7B – boho-
mazy na elewacji.

„węzłowiec”
- Grunwaldzka 17 (nowy parking) – 

rozjeżdżany regularnie pas przyszłej 
zieleni. pes
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Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 15. 12. 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych 

(Dz.U. 2001 nr 4, poz. 27) z późniejszymi zmianami.
- Statut Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zatwierdzony 

postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z 21. 07. 2010 r.
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 

1997 nr 54 poz. 348) z późniejszymi zmianami.
§1.

Użyte pojęcia
1. Użytkownik garażu – osoba fizyczna zajmująca lokal 

garażowy jako właściciel lokalu stanowiącego przedmiot 
odrębnej własności, posiadająca spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu garażowego, najemca, osoba zaj-
mująca garaż bez tytułu prawnego, osoba prawna.

2. Podlicznik – układ pomiarowo- rozliczeniowy, określają-
cy zużycie energii elektrycznej w (kwh), służący do rozli-
czania zużycia pomiędzy Użytkownikiem lokalu (garażu), 
a Spółdzielnią.

3. licznik główny – układ pomiarowo – rozliczeniowy, 
określający zużycie energii elektrycznej w (kwh), służą-
cy do rozliczania zużycia pomiędzy Dostawcą Energii, 
a Spółdzielnią.

4. okres rozliczeniowy – okres, za który następuje rozli-
czenie energii elektrycznej, tj. od stycznia do czerwca i od 
lipca do grudnia.

§2
Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowa-
nie dla zespołów garaży wyposażonych w instalację elek-
tryczną i podłączonych do licznika głównego, posiadają-
cych podlicznik energii elektrycznej.

2. Jednostką rozliczeniową jest zespół garaży będący 
w zasobach SSM z instalacją elektryczną opomiarowany 
licznikiem głównym.

3. Za garaż wyposażony w podlicznik energii elektrycznej 
uważa się garaż, w którym zamontowane są urządzenia 
pomiarowe posiadające oplombowanie wykonane przez 
służby techniczne Spółdzielni.

4. Koszty zużycia energii elektrycznej ponosi Użytkownik 
garażu na podstawie wskazań podlicznika.

5. Koszt montażu, naprawy lub wymiany podlicznika pono-
si Użytkownik garażu.

6. Rozliczenie energii elektrycznej w garażach nie obejmu-
je kosztów związanych z oświetleniem terenu zewnętrz-
nego. Koszty wspólne zużycia energii elektrycznej na po-
trzeby oświetlenia obciążają koszty eksploatacji danego 
zespołu garaży.

§3
Zasady rozliczania kosztów zużycia 

energii elektrycznej w garażach
1. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej dokonywa-

ne jest dwa razy w roku, to jest za okresy półroczne, od 
stycznia do czerwca i od lipca do grudnia danego roku.

2. O terminach dokonania i dostarczenia odczytów stanu pod-
licznika, SSM zawiadamia Użytkowników garaży poprzez 
informację pisemną wywieszoną na zespołach garażowych.

3. Użytkownik zobowiązany jest podać stan podlicznika 
telefonicznie lub osobiście w odpowiedniej administra-

cji osiedlowej, wyraźnie zaznaczając numer garażu i ze-
spół garażowy.

4. Podstawą ustalenia kosztu zużycia energii elektrycznej 
przez zespół garażowy jest zużycie energii elektrycznej 
według wskazań licznika głównego oraz obowiązujących 
taryf i stawek zastosowanych przez Dostawcę energii.

5. Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej na po-
szczególnych Użytkowników garaży następuje w obrębie 
danego opomiarowanego zespołu garaży przy uwzględ-
nieniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej wg 
wskazań podliczników znajdujących się w garażach.

6. W przypadku nie podania stanu podlicznika w terminie 
ustalonym przez odpowiednią administrację, Użytkownik 
lub Użytkownicy lokalu (garażu) zostaną rozliczeni z róż-
nicy zużycia stwierdzonego na liczniku głównym a sumą 
zużycia z podliczników w poszczególnych garażach. Gdy 
ilość nieodczytanych garaży będzie przekraczać 1 różni-
ca zostanie podzielona proporcjonalnie do ilości nieod-
czytanych podliczników w garażach.

7. Opłata wyliczona w sposób podany w pkt. 6 będzie mia-
ła również zastosowanie w przypadku stwierdzenia niele-
galnego poboru energii elektrycznej w garażu.

8. Opłata wyliczona w pkt. 6 nie podlega korekcie w na-
stępnym okresie rozliczeniowym.

9. Po dokonanym rozliczeniu opłata za zużytą energię elek-
tryczną zostanie jednorazowo doliczona do opłat Użyt-
kownika garażu.

10. W przypadku wystąpienia niesprawności urządzenia po-
miarowego (podlicznika), z przyczyn niezależnych od Użyt-
kownika, należność za pobraną energię w okresie rozlicze-
niowym obliczona będzie według zużycia z ostatniego okre-
su półrocznego poprzedzających niesprawność licznika.

§4
obowiązki użytkownika garażu

1. W garażu z podlicznikiem energii elektrycznej Użytkow-
nik zobowiązany jest do:

• zabezpieczenia urządzenia pomiarowego przed możliwo-
ścią uszkodzenia,

• przestrzegania zakazu dokonywania samowolnych zmian 
usytuowania podlicznika i przeróbek instalacji elektrycznej,

• umożliwienia łatwego dostępu do podlicznika,
• niezwłocznego informowania administracji o niesprawno-

ści podlicznika,
• udostępnienia garażu uprawnionym służbom Spółdzielni 

w celu kontroli stanu instalacji i urządzeń.
§5

Postanowienia końcowe
1. W przypadku zmiany Użytkownika garażu następca 

przejmuje wszelkie prawa i obowiązki w tym rozliczenia 
finansowe.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem 
dotyczących zasad rozliczania energii elektrycznej w ga-
rażu decyzje podejmuje Zarząd SSM.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez 
Radę Nadzorczą Spółdzielni.

rada nadzorcza

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ

REGULAMIN
rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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osiedla: „Chemik”  „węzłowiec”  im. juliana Tuwima

Co słychać w Radach Osiedli?
ostatni kwartał roku to zwykle czas pierwszych podsumowań tego, co w życiu Spółdzielni wydarzyło się w mi-

nionych miesiącach. To też dobra pora, by omówić, przeanalizować propozycje, jakie mogą zostać ujęte 
w przyszłorocznych planach remontowych. Trzeba wziąć pod uwagę długoterminowe programy robót, ale i pro-
blemy, jakie wychodzą/wyszły niespodziewanie... Uwagę ro przykuwają też sprawy w osiedlach niezależne od 
Spółdzielni – awarie, inwestycje miejskie...

W bieżącym wydaniu „MS” wypowia-
dają się trzej pierwsi przewodniczący 
Rad Osiedli – z „Węzłowca”, „Chemi-
ka” i „Tuwima”.

osiedle „węzłowiec”
wiesław jaźwiec – przewodniczący 

Rady Osiedla: Na pierwszym po letniej 
przerwie posiedzeniu Rady Osiedla 
omówiliśmy najważniejsze zagadnie-
nia dotyczące naszego osiedla. Pod-
sumowaliśmy – tak jak co 
roku – stan bezpieczeństwa 
w osiedlu z udziałem dziel-
nicowego policji. Zapoznali-
śmy się z nowym programem 
prowadzonym przez policję, 
który ma w założeniu wytwo-
rzyć większą więź mieszkań-
ców z policją. Na bazie współ-
pracy policjanci mają dzia-
łać jeszcze skuteczniej. Je-
śli chodzi o sam stan bezpie-
czeństwa w naszym osiedlu 
to z przeprowadzonej analizy 
wynika, że się poprawia, nie 
ma tutaj poważniejszych incy-
dentów, zagrożeń. Jest za to, niestety, 
stały problem z parkowaniem nie tylko 
na trawnikach, ale co gorsza – na wą-
skich ulicach – drogach pożarowych, 
na zakazach. Są takie newralgiczne 
punkty jak: władysława jagiełły 3-5, 
7-9, 11-13. Straż pożarna do pożaru 
tam po prostu nie dojedzie, nie zmie-
ści się. Samochody odbierające śmieci 
muszą rozjeżdżać całe pobocze, nisz-
cząc przy tym krawężniki.

Poza kwestią bezpieczeństwa, omó-
wiliśmy szczegółowo i oceniliśmy reali-
zację robót remontowych za 8 miesię-
cy tego roku. Według informacji Pio-
tra iwaniaka – kierownika administra-
cji, wszystko przebiegało i przebiega 
zgodnie z harmonogramem. Najważ-
niejsze zadania, o których realizacji 
na bieżąco informuje „MS”, jak este-
tyzacje klatek, termomodernizacje bu-
dynków i remonty balkonów idą płyn-
nie i zmierzają ku końcowi. W tym roku 
wyszło też kilka robót nieplanowanych, 
na które administracja musiała znaleźć 
pieniądze, jak na przykład roboty de-
karskie na przeciekającym dachu przy 
jana Polaczka 8D, roboty alpinistycz-

ne, mające na celu uszczelnienie spo-
in przed dociepleniem przy władysła-
wa jagiełły 2 czy przebudowa placu 
zabaw przy władysława jagiełły 9B.

Aktualnie obserwujemy między in-
nymi postępy przy realizacji rozbudo-
wy parkingu oraz wykonania drogi po-
żarowej przy ulicy władysława ja-
giełły 25 w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Ten projekt obywatelski, po 

konsultacjach z członkami Rady Osie-
dla, złożyłem w zeszłym roku w Urzę-
dzie Miasta i zyskał on przychylność 
mieszkańców. Przede wszystkim cho-
dziło o tę drogę pożarową, bo w zasa-
dzie nie było w tym rejonie osiedla od-
powiedniego dojazdu dla straży po-
żarnej. Przy okazji mieszkańcy zyska-
ją kolejne miejsca postojowe dla swo-
ich samochodów, o co zresztą też nie-
jednokrotnie wnioskowali. To inwesty-
cja miejska na terenie spółdzielczym.

W tym roku złożyłem projekt oby-
watelski do przyszłorocznego Budże-
tu Obywatelskiego 2017, który zyskał 
społeczną akceptację, a mianowicie 
modernizacja starego boiska sporto-
wego przy ulicy władysława jagiełły 
3-5-7. Będzie to tak naprawdę począ-
tek rewitalizacji całego otoczenia tej 
konkretnie części osiedla.

A jeśli chodzi już o przyszły rok, za-
poznaliśmy się ze wstępnym projek-
tem planu remontów dla naszego osie-
dla na 2017 rok. Co zwraca uwagę to 
fakt, że w przyszłym roku zakończy się 
program termomodernizacji budynków 
osiedla „Węzłowiec”. Począwszy od 

2001 roku docieplone zostały wszyst-
kie budynki. Ostatnie, które zostały to 
wieloklatkowe budynki przy walere-
go wróblewskiego 26-32 oraz Grun-
waldzkiej 3. Nowym punktem w planie 
remontów od przyszłego roku – po za-
mknięciu wszystkich osiedlowych wol-
nostojących stanowisk kontenerowych 
na klucz – będzie systematyczna wy-
miana – począwszy od adresu włady-

sława jagiełły 3 – starych, 
stalowych drzwi w sumie do 
41 komór zsypowych na no-
we z zamkiem patentowym. 
Mieszkańcy skarżą się, że 
stale ktoś w tych komorach 
przebywa, szperacze śpią, 
bałaganią.

Problemem do rozwiązania 
w najbliższych latach w mo-
im przekonaniu jest wymia-
na nawierzchni jeszcze, co 
najmniej kilku osiedlowych 
chodników, zwłaszcza w czę-
ści Grunwaldzka – włady-
sława jagiełły, tzw. pierw-

szej części osiedla. Gdy skończy się 
w przyszłym roku okres termomoder-
nizacji budynków oraz remontu balko-
nów, myślę, że trzeba będzie nakie-
rować działania na remonty właśnie 
pod kątem chodników. Budżet osiedla 
jest ograniczony. Chcielibyśmy, by by-
ło zrobione jak najwięcej, ale wszyst-
kiego naraz zrobić się nie da. Mimo 
wszystko oceniam, że w osiedlu dzie-
je się dużo pozytywnego. To efekty do-
brej współpracy zarówno administra-
cji, jak i Rady Osiedla, mieszkańców, 
ale też, co ważne, na linii Spółdziel-
nia – Miasto.

osiedle „Chemik”
jan Dudek – przewodniczący RO: 

Jesteśmy po pierwszych powakacyj-
nych zebraniach Rady Osiedla. Jak 
zwykle bywa to o tej porze roku, oma-
wialiśmy wykonanie bieżącego planu 
remontów, przygotowanie osiedla do 
zimy i budynków do sezonu grzewcze-
go. Dyskutowaliśmy również o propo-
zycjach robót, jakie miałyby się zna-
leźć w planie remontów na rok 2017. 
Były też sprawy bieżące, pozaplanowe, 

ciąg dalszy na str. 10

ul. walerego wróblewskiego 51

– os. „węzłowiec”. w przyszłym roku docieplenie  
– Grunwaldzka 3
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ciąg dalszy ze str. 9
jak choćby ważna kwestia wymiany rur 
gazowych przy niektórych budynkach 
osiedla „Chemik”. Mówiliśmy o Budże-
cie Obywatelskim i złożonym przeze 

mnie projekcie obywatelskim dotyczą-
cym remontu nawierzchni chodnika 
przed Szkołą Podstawową nr 1.

W tym roku w naszym osiedlu za-
planowano dwie sztandarowe pozy-
cje do wykonania: dokończenie rewi-
talizacji terenu rekreacyjnego i parkin-
gowego przy niepodległości 57-59 
oraz początek rewitalizacji terenu przy 
walerego wróblewskiego 39-41, wo-
kół Strefy Rozrywki „RENOMA”. Pierw-
szy z punktów zakończono w pierw-
szej połowie roku, wykonaniem dro-
gi dojazdowej do parkingu z nową na-
wierzchnią. 

Z zadowoleniem tymczasem obser-
wujemy, jak od dobrych paru tygodni 
prowadzone są prace nad rewitaliza-
cją terenu przy walerego wróblew-
skiego 39-41. To najważniejsza i naj-
większa inwestycja obecnie trwają-
ca w naszym osiedlu. Za jednym za-
machem uda się rozwiązać kilka pro-
blemów. Już przybyło miejsc parkin-
gowych dla samochodów przez wy-
budowanie nowego parkingu sąsia-
dującego z „RENOMĄ”, garażowicze 
mają porządną drogę, a piesi wresz-
cie wydzielony pas do bezpieczne-
go poruszania się. W ramach robót 
towarzyszących wykonano nowe za-
mykane na klucz stanowisko konte-
nerowe na odpady zmieszane oraz 
schody terenowe przy garażach, gdzie 
wcześniej chodzenie - zwłaszcza po 
deszczach, albo zimą - nie należa-
ło do przyjemnych. Kolejnym etapem 
robót w pobliżu „RENOMY” i budyn-
ku walerego wróblewskiego 39-41 

będzie wykonanie skwerku wypoczyn-
kowego. Niektórzy starsi mieszkańcy 
narzekali, że do Rynku Bytkowskiego 
mają daleko, więc na pewno ucieszy 
ich wiadomość o planowanym skwe-

rze z ławkami do wypoczynku na wol-
nym powietrzu.

Zapewne wielu mieszkańców zdą-
żyło zauważyć, że w niektórych czę-
ściach osiedla prowadzone są od kil-
ku tygodni roboty ziemne, sporo traw-
ników wygląda na zniszczone – nie-
podległości 60-64, 64-66, walere-
go wróblewskiego 51-53, 61-63. To 
awaryjna, jak się okazuje niezbędna 
wymiana rozszczelnionego gazociągu 
i przyłączy. Wykonywane na zlecenie 
gazowni roboty mają się właściwie już 
ku końcowi. Dobrą wiadomością jest 
to, że nie mamy problemu z firmą przy 
wykonaniu rekultywacji terenu. Traw-
niki, pod którymi biegną gazowe ciągi 
i tereny wokoło, gdzie pracował sprzęt 
ciężki, choć dziś wyglądają brzydko, 
wiosną winny na nowo zazielenić się.

Przyglądając się wstępnie planom 
remontowym na przyszły rok widzi-
my potrzebę kontynuacji rozpoczętych 
już wieloletnich programów. Na pew-
no możemy spodziewać się estetyza-
cji kolejnych klatek schodowych osie-
dla, zabudowy stanowisk kontenero-
wych na odpady zmieszane. Przyjdzie 
też pora na dokończenie rewitalizacji 
terenu przy ulicy walerego wróblew-
skiego 39-41, przy „RENOMIE”.

Chciałbym jeszcze podkreślić, to, 
że w tym roku administracja rozlicza-
ła pieniądze za wymianę okien w la-
tach 2011/2012. W przyszłym roku bę-
dą zwroty za 2013 rok. Do rozliczenia 
w sumie zostało jeszcze około 90 ty-
sięcy złotych. To jeden z najlepszych 
wyników w Spółdzielni.

Na posiedzeniach Rady Osiedla 
zajmowaliśmy się również Budże-
tem Obywatelskim 2017. Z satysfak-
cją przyjąłem informację, że złożony 
przeze mnie projekt obywatelski za-

kładający w przyszłym roku wymia-
nę nawierzchni przed Szkołą Podsta-
wową nr 1 otrzymał aprobatę miesz-
kańców. Myślę, że będzie to pierwszy 
etap remontu Alei Szkolnej – jednego 
z głównych traktów pieszych osiedla.

Rada Osiedla w ostatnich tygo-
dniach nie przyjęła żadnych sygna-
łów od mieszkańców o jakichś poważ-
nych sprawach, w które moglibyśmy 
się włączyć. Niemniej nadal zachę-
camy do konsultacji na przykład pod-
czas naszych poniedziałkowych, po-
południowych dyżurów w siedzibie ad-
ministracji.

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 właściwi. W tym 
roku znaczna część planu remontów 
została już przez administrację wyko-
nana. My na pierwszym posiedzeniu 
po przerwie wakacyjnej między innymi 
porównywaliśmy stan finansów na po-
szczególnych nieruchomościach.

Cieszymy się z najświeższej inwe-
stycji w osiedlu: skweru rekreacyj-
no-wypoczynkowego oraz siłowni na 
wolnym powietrzu w rejonie budyn-
ków przy ulicy wojciecha Korfan-
tego 9-10 wykonanych ze środków 
Spółdzielni oraz w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Zrobiło się bardzo 
piękne swoiste centrum sportowo-
-rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Jest 
boisko, na siłowni wielu starszych 
mieszkańców niejako rehabilituje się, 

osiedla: „Chemik”  „węzłowiec”  im. juliana Tuwima

Co słychać w Radach Osiedli?

– os. „Chemik”. wymiana rur gazowych wiąże się 
niestety ze zniszczonymi na jakiś czas trawnikami

– os. „Chemik”. w kilku miejscach osiedla wynikła 
potrzeba wymiany gazociągów i przyłączy.
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Grunwaldzka przykładem 
współpracy

Od 6 lat Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa starała się o nieużytko-
wany, ogrodzony trawnik, będący wła-
snością Miasta, aby wygospodarować 
w jego miejsce parking. Ten usytuowa-
ny obok Przedszkola nr 15, w niemal 
samym środku ulicy Grunwaldzkiej 
skrawek terenu był jednym z niewielu, 
gdzie można było realnie myśleć o wy-
konaniu miejsc postojowych. A tym sa-
mym „rozładować” problem dostatecz-
nej ilości miejsc parkingowych dla tej 
części osiedla „Węzłowiec”.

Przybyło 50 miejsc
Decyzją rafała Piecha – prezyden-

ta miasta teren udało się pozyskać 
w bezpłatne użytkowanie i wykonać 
już ze środków finansowych Spółdziel-
ni parking dla pięćdziesięciu samo-
chodów.

Pierwszy dzień użytkowania przy-
padł na 6 października br., kiedy to 
przed południem, wspólnie – rafał 
Piech – prezydent miasta, Zbigniew 
lekston – prezes SSM oraz wie-
sław jaźwiec – przewodniczący Rady 
Osiedla przecinali wstęgę, dając tym 

samym zielone światło do parkowania.
Przy okazji tej inwestycji, wyłożo-

no kostką brukową chodnik biegną-
cy wzdłuż parkingu. O to również swe-
go czasu zabiegali mieszkańcy. Ostat-
nim akordem inwestycji przy ulicy 
Grunwaldzkiej 17 będzie nasadze-

nie krzewów ozdobnych wzdłuż par-
kingu i chodnika, zaś wiosną, gdy się 
wszystko zazieleni...

Przyklejony do kręgielni
W innym miejscu Bytkowa – w są-

siedztwie Strefy Rozrywki „RENOMA” 

osiedla: „Chemik”  „węzłowiec”  im. juliana Tuwima
a ławki przy kaskadzie wodnej chęt-
nie są obsiadywane. Są nawet suge-
stie mieszkańców, by dodać w tym 
rejonie kolejnych ławek i sądzę, że 
najdalej w przyszłym roku będą one 
dostawione wzdłuż biegnącego mię-
dzy skwerem a siłownią chodnika.

Na posiedzeniach Rady Osiedla, 
poza bieżącymi sprawami, 
rozmawialiśmy pod kątem 
przyszłego roku. Zapoznali-
śmy się ze wstępnym projek-
tem planu remontów. Wyda-
je się on rozsądny. Ujęte są 
w nim między innymi: remon-
ty klatek schodowych osie-
dla, estetyzacje kolejnych 
kabin dźwigów osobowych 
i zabudowy następnych sta-
nowisk kontenerowych. 
W przyszłym roku w osie-
dlu „Tuwima” zainicjowany 
zostanie program odglono-
wywania elewacji niektórych 
budynków osiedla. W naszej Spół-
dzielni usuwano glony w ostatnich la-
tach z budynków osiedla „Robotni-
czego” w Michałkowicach. W 2017 ro-
ku pierwszym budynkiem w naszym 
osiedlu będzie okrężna 3 – tam jest 
bodaj najbardziej „zazieleniona” ele-
wacja naszego osiedla.

Chcę jeszcze nadmienić o zwrotach 
za wymianę stolarki okiennej w miesz-
kaniach. W tym roku kończy się re-
alizacja wniosków za rok 2013, a już 
w przyszłym założono, że będą reali-
zowane te z roku 2014. Myślę, że jesz-
cze trochę i będziemy na bieżąco.

Chciałbym na koniec zwrócić uwagę 

mieszkańców na jeszcze dwie bardzo 
ważne sprawy. Wspólna powierzchnia 
– klatki schodowe, tereny zielone wo-
kół budynków to jest nasza własność, 
za którą odpowiadamy. Jeśli chodzi 
o korytarz, to od mieszkańca zależy 
jak ta klatka schodowa będzie wyglą-
dała – czy będzie zadbana, czy mo-

że ściany będą obite, pomazane a pię-
tro i schody brudne, bo długo niewy-
cierane. O to nie można mieć preten-
sji do administracji, że nie pilnuje. To 
jest „moim” obowiązkiem i powinniśmy 
sami się nawzajem próbować pilno-
wać. W dyskusjach na zebraniach Ra-
dy Osiedla nieraz poruszamy ten te-

mat. Klatki schodowe powin-
no malować się średnio, co 
10 lat, a niektóre już po kilku 
latach wyglądają tak, że trze-
ba byłoby do nich zaraz wró-
cić. Tyle, że jest ileś już po-
trzeb zaplanowanych, na któ-
re przeznaczone są określo-
ne pieniądze i trzeba było-
by z czegoś zrezygnować, by 
ponownie odnowić daną klat-
kę schodową.

Druga sprawa to osiedlo-
wa zieleń. Zdarzają się raz po 
raz dewastacje albo kradzie-
że roślin ozdobnych, krze-

wów. Nie chce się czasem wierzyć, 
że nikt nic nie widział. Chciałbym za-
apelować do mieszkańców o większą 
czujność i zgłaszanie do odpowied-
nich służb o takich przypadkach. Wy-
daje się, że zakup jednego krzaczka to 
drobiazg, ale uzupełnienie już kilku ge-
neruje już pewną widoczna kwotę. rg

– os. „Tuwima”. Glony na elewacji trzeba usunąć 
a elewację na nowo pomalować – okrężna 3

 ul. Grunwaldzka 17. Kolejny efekt współpracy. wstęgę przecinają  
– od lewej: Zbigniew lekston – prezes Zarządu SSM, rafał Piech  

– Prezydent Miasta, wiesław jaźwiec – przewodniczący rady osiedla

Kolejne parkingi oddane
Po kilku latach przymiarek, starań, udało się dopiąć formalności, wy-

budować a dalej – udostępnić mieszkańcom dwa nowe, pojemne 
parkingi – przy ulicy Grunwaldzkiej 17, obok przedszkola os. „węzłowiec” 
oraz między budynkiem walerego wróblewskiego 39-41 a Strefą rozrywki 
„RENOMA” os. „Chemik”.

ciąg dalszy na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 11
i budynku wieloklatkowego przy uli-
cy walerego wróblewskiego 39-41 

również wykonano – w miejsce traw-
nika – pojemny, na kilkadziesiąt sa-
mochodów parking. To tym razem in-
westycja sfinansowana ze środków 
Spółdzielni na własnym terenie, bę-
dąca częścią większego projektu re-

witalizacji tej części osiedla. Dotych-
czas ten rejon „Chemika” kojarzył się 
między innymi z gęsto i ciasno za-

parkowanymi samochodami, kłopota-
mi z wymijaniem się pojazdów – pro-
blem zwłaszcza uwidaczniający się 
i dotkliwy w godzinach późno popołu-
dniowych i wieczornych. Parking wraz 
z drogą dojazdową, a także wykona-

nie nowego ciągu pieszo-jezdnego 
wraz z reorganizacją ruchu mają roz-
wiązać bolączkę tutejszych kierowców 
i pieszych, co w połączeniu z innymi 
wykonywanymi pracami w tym rejo-

nie zdecydowanie poprawi komfort za-
mieszkania.

Nowy parking jest oświetlony. Wymie-
niono w tym celu jedną z lamp parko-
wych a na elewacji kręgielni zamonto-
wano dwie lampy na wysięgnikach. rg

Kolejne parkingi oddane

os. „Chemik”. Parking przy kręgielni szybko się 
zapełnił

 ul. Grunwaldzka 17. w dzień otwarcia i dwa tygodnie później

wyraźnie widać, gdzie miejsce samochodów, gdzie 
pieszych – w. wróblewskiego 39-41

rozwiązania zagadek logicznych: 
Która godzina?

Znając czas pobytu u przyjaciela (różnica 
zapisanych czasów) oraz całkowity czas 
nieobecności we własnym domu (różnica 

wskazań powrotu i wyjścia), łatwo oblicza się 
czas pokonania drogi między domem własnym 
a przyjaciela. Wystarczy odjąć powyższe 
czasy od siebie i podzielić przez 2. Dodając 
tak obliczony czas pokonania drogi między 

domami do ostatniego zapisu (przed wyjściem 
z domu przyjaciela) uzyskuje się dokładny czas.

Czarny
Było to w ciągu dnia; a jeśli nocą, to świecił 

księżyc i była pełnia.

Wyniki finansowe wykonania funduszu remontowego w poszczególnych osiedlach
za IX m-cy 2016 – czytaj str. 5

osiedle
Bo

(wynik z roku 2015) (zł)
Przychody (zł)

za iX m-cy 2016
Koszty (zł)

za iX m-cy 2016
wynik

za iX m-cy 2016 (zł)

„Chemik” 256 472,17 713 196,26 993 631,74 -23 963,31

„Centrum” 108 331,15 523 696,03 651 189,56 -19 162,38

„Tuwima” 249 427,70 811 314,45 995 276,67 65 465,48

„Michałkowice” 112 688,16 677 669,26 797 917,73 -7 560,31

„Młodych” 145 364,49 830 167,38 1 001 220,16 -25 688,29

„węzłowiec” 172 114,59 930 302,62 1 040 709,13 61 708,08

„Bańgów” 61 720,18 361 138,19 414 559,50 8 298,87

rAZeM 1 106 118,44 4 847 484,19 5 894 504,49 59 098,14
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os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „węzłowiec”

ostatni kwartał roku, plany remontowe mocno w realizacji zaawansowane a robotników widać jeszcze zarów-
no w niektórych klatkach schodowych, jak i na zewnątrz budynków. Zostało jeszcze parę ważnych zadań do 

dokończenia albo rozpoczęcia, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, rzecz jasna jeszcze w tym roku.

osiedle „Chemik”
Najważniejszym zadaniem prowadzo-

nym obecnie w osiedlu „Chemik” jest 
nadal rewitalizacja terenu przy ulicy wa-
lerego wróblewskiego 39-41. Wyglą-
da na to, że roboty wkrótce się tam 
zakończą, bo pracownicy zajmują się 
ostatnim etapem wymiany nawierzch-
ni drogi przy „41”. Jest parking, jest no-
wy trakt pieszo-jezdny oraz nowa na-
wierzchnia miejsc postojowych wzdłuż 

drogi. Z dwóch śmietników zrobiono je-
den porządny. Wiele tygodni pracy, ale 
efekty – bez dwóch zdań – są widoczne.

W październiku ekipa remontowa za-
jęła się odnowieniem klatek schodowych 
budynku przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 27-29. Roboty wykonano komplek-
sowo: pomalowano ściany wszystkich 
kondygnacji, wyremontowano partery 
(końcówka prac), odświeżono suszar-
nie, piwnice. Od razu przyjemniej.

Pod koniec października robotni-
cy weszli do sąsiadującego budynku 
– klatek przy Alfonsa Zgrzebnioka 
31-33. Zakres działania podobny jak 
wykazany wyżej.

W tej samej części osiedla, nieco da-
lej, w listopadzie według zapowiedzi 
administracji, przy sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych rozpocznie 
się zabudowa kolejnego osiedlowego 
śmietnika – między klatkami schodo-
wymi Alfonsa Zgrzebnioka 37 oraz 
39. Zostanie on zadaszony i zamykany 
na klucz. Dziś jest on obudowany, ale 
prosi się o remont i porządek.

W osiedlu trwają kontrole szczelno-
ści instalacji gazowych i wentylacyj-
nych.

osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach jak na razie za-

kończono wszystkie duże roboty za-
równo w budynkach, jak i na zewnątrz. 

Nie można jednak powiedzieć, że wy-
konano wszystko, nie. Najbliższe za-
dania związane pewnie będą z malo-
waniem kolejnych klatek schodowych 

osiedla. Na dniach w klatkach przy 
Pocztowej 15 mają pojawić się ro-
botnicy, którzy pokurzą i „poburczą”, 

ale zamontują, białe korytka biegną-
ce przez wszystkie kondygnacje kla-
tek. To poprzedza – podobnie jak było 
to przy innych adresach – nadchodzą-
ce prace malarskie.

Osiedlowi konserwatorzy póki co 
zajmują się robotami instalacyjnymi. 
W ostatnim czasie wymienili na przy-
kład pion wodny w budynku przy ulicy 
Przyjaźni 40A oraz poziom kanaliza-
cji deszczowej przy ulicy Przyjaźni 10.

Osiedle nie ominęła awaria. Na 
szczęście niezbyt poważna w skut-
kach. Pod koniec października admi-
nistracja odebrała zgłoszenie o awa-
rii na rurze centralnego ogrzewania 
przed budynkiem przy ulicy wyzwo-
lenia 6. Gdy tylko się zorientowano, 
w czym problem, postawiono diagno-
zę i szybko przystąpiono do usunięcia 
problemu.

osiedle „Młodych”
Zgodnie z zapowiedziami, mieszkań-

cy budynku przy Alei Młodych 10-15 
i sąsiadujących z tym wieżowcem lo-
kali sklepowych od października mogą 
korzystać już z zabudowanego, zamy-
kanego na klucz śmietnika. Stanowi-
sko kontenerowe, wzorem innych, zo-
stało utwardzone, zadaszone i zwień-
czone furtką.

Od paru tygodni przy Bohaterów 
westerplatte 10 prowadzony jest re-

mont balkonów. Będzie to drugi pion, 
po Bohaterów westerplatte 12, odno-
wionych balkonów tego wieloklatkowe-
go budynku. Ale to jeszcze, jeszcze...

W październiku ruszyły w końcu 
oczekiwane roboty związane z wyko-
naniem miejsc postojowych dla samo-
chodów wzdłuż ogrodzenia szkolne-
go na wysokości budynków przy ulicy 
ZHP 10 i 11. Najpierw uzyskano zgodę 
na wycinkę drzew wraz z ich wystają-

cymi ponad ziemię korzeniami, a dalej 
– zajęto się równaniem nawierzchni, 
by w końcu na przełomie października 
i listopada przejść do brukowania. Te-
ren jest lekko spadzisty – z tym się już 
nie poradzi – ale z parkowaniem aut 
będzie łatwiej.

osiedle im. juliana Tuwima
Firma zewnętrzna powoli kończy re-

mont przyziemia budynku przy ulicy 
Hermana wróbla 7. Ten element bu-
dynku został otynkowany i pomalowa-
ny, według planu remontów. Remonto-
wana jest również z zewnątrz – siłami 
konserwatorów – najniżej nad ziemią 
położona kondygnacja sąsiedniego bu-
dynku – przy Hermana wróbla 8 od 
strony wejść. W dalszej kolejności bę-
dzie budynek przy Hermana wróbla 9.

Zakończono za to już prace budow-
lano-malarskie, połączone z wykona-
niem wspólnego koryta dla instalacji 
teletechnicznych oraz nową instala-
cją domofonową przy okrężnej 7. Nie-
dawno odbył się odbiór techniczny.

Przy wspomnianym już adresie Her-
mana wróbla 7, na wcześniej za-
montowanych nowych oknach w klat-
kach schodowych, założone zostały 
płaskowniki – balustrady zabezpiecza-
jące. Podobne prace wykonano wcze-
śniej przy:

Remonty, 
remonty

Kolejne kontenery liści wywożone są przez MPGKiM 
z osiedli spółdzielczychos. „Młodych”. nowy żywopłot – Aleja Młodych 8-9

ciąg dalszy na str. 14
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- wojciecha Korfantego 4, 9, 14, 16.
Wkrótce, rozpocznie się zabudowa 

instalacji deszczowej – to przy Herma-
na wróbla 2C, D.

osiedle „węzłowiec”
Kolejne ważne punkty planu remon-

tów – co cieszy – wykonane. Do nich 
z pewnością zaliczają się dwie odno-
wione kabiny dźwigów osobowych – 
przy adresach władysława jagieł-
ły 25C oraz 27C. Do tego dodajmy 
też luksfery, jakie zostały zamontowa-
ne w miejsce starych okienek piwnicz-
nych w budynku przy ulicy władysła-
wa jagiełły 7A, B.

Warto zwrócić uwagę również na 
prace, jakie wykonywane są poza bu-

dynkami. Mieszkańcy z domów przy 
władysława łokietka zapewne za-
uważyli, jak robiono „coś” przy oświe-
tleniu ulicznym. Jak się okazuje, ad-
ministracja zleciła wymianę opraw 
wszystkich lamp parkowych z kulo-
wych na oprawy z daszkiem, w celu 
poprawy widoczności wieczorną i noc-
ną porą. Docelowo wszystkie lampy 
oświetlające osiedlowe chodniki, ulice, 
będą wyglądały jak te z ulicy wł. ło-
kietka. Kolejnym etapem będą roboty 
przy oświetleniu przy władysława ja-
giełły 7-9-11-13.

Wiele drobnych spraw może zwy-
czajnie umykać. Nie zwracamy uwa-
gi na nie w ogóle, albo tylko na chwilę, 
i już. A te szczegóły właśnie wpływa-
ją na poziom bezpieczeństwa w miej-
scu naszego zamieszkania. Do tych, 
na pozór drobiazgów, zaliczają się wy-
konane w ostatnich tygodniach przez 
administrację stalowe zabezpieczenia 
w oknach klatek schodowych przy uli-
cy Grunwaldzkiej 5 oraz 6, a także 
zabezpieczenia schodów wejściowych 
do klatki – taśmy antypoślizgowej – za-
łożonej przy ulicy władysława łokiet-
ka 16A. W dalszej kolejności owe ta-
śmy pojawią się pod „16B” oraz 18. 

Ostatnie ze wspomnianych prac to su-
gestie mieszkańców.

W ramach przygotowań (robót towa-
rzyszących) do remontu parterów przy 

władysława jagiełły 9A, B, C, ma-
jących rozpocząć się jeszcze w tym 
kwartale, wymieniono drugie drzwi do 
każdej z klatek.

osiedle „Bańgów”
W „Bańgowie” już po odbiorze technicz-

nym budynków, w których została prze-
prowadzona termomodernizacja. Chodzi 
o domy przy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 17-19 oraz 21-23. Ostatnimi elemen-

tami robót, jakie wykonano w październi-
ku były: żwirowe opaski izolacyjne wokół 
nich, tablice informacyjne oraz znamiono-
we – gaz, woda, kanalizacja, a także bud-
ki lęgowe i odstraszacze (kolce) ptaków – 
wskazujące wyraźnie, gdzie ptactwo mo-
że, gdzie nie może bytować.

Aktualnie trwają prace zakończenio-
we kolejnego docieplanego budynku 
– przy Marii Skłodowskiej-Curie 77-
85. Robotników widać jeszcze na nie-
których balkonach.

Wszystkie klatki schodowe tzw. 
pierwszej nieruchomości osiedla „Bań-
gów” mają już zamontowane białe ko-
ryta przeznaczone na instalacje mul-
timedialne różnych operatorów. Po-
rządkowanie obwieszonych kablami 
i skrzynkami pięter będzie prowadzone 
systematycznie. W listopadzie właści-
ciele kabli zajmą klatki schodowe przy:

- władysława reymonta 2-8
- Marii Skłodowskiej-Curie 1-15.
W sumie 12 klatek schodowych. Co 

istotne, kable będą przekładane za-
wsze na krótko przez planowanym 
malowaniem danej klatki schodowej, 
nie wcześniej.

Tymczasem w budynkach tzw. dru-
giej nieruchomości dopiero montowane 

są systematycznie wspomniane koryta. 
Niebawem wszystkie budynki SSM te-
go osiedla będą je już posiadały.

Na listopad zaplanowano wykona-
nie zabudowy osiedlowego śmietnika 
przy ulicy władysława reymonta 56, 
nieopodal wyjazdu z osiedla od strony 
kościoła. Stanowisko kontenerowe zo-
stanie zamknięte na zamek, a klucze 
do niego mieszkańcy dostaną już po 
ukończeniu zadania.

osiedle „Centrum”
To był jeden z priorytetów ujętych 

w planach Spółdzielni dla tego osie-
dla na ten rok. Mieszkańcy z ulic ja-
na Pawła ii 17 - Tadeusza Kościusz-
ki 10 wreszcie się doczekali. Kolejny 
fragment nawierzchni został wyremon-

towany. Na przełomie września i paź-
dziernika, stopniowo, przy sprzyjają-
cych warunkach pogodowych, wyło-
żono kostką brukową najpierw miej-
sca postojowe, dojazd do nich, a da-
lej i chodnik biegnący wzdłuż budynku.

Kolejnym większym zadaniem do wy-
konania będzie w tym osiedlu remont 
długiego, starego chodnika, biegnące-
go wzdłuż budynków przy ulicy Po-
wstańców 46A – 54A do placu zabaw 
oraz krótszego fragmentu – od WWT 
do budynku przy Powstańców 54C. 
Wykrzywione, popękane a częściowo 
i zapadnięte płyty chodnikowe pójdą 
w odstawkę... Oby zdążono w tym roku.

Z innych spraw, jakie administracja 
zleciła w ostatnim czasie do wykona-
nia a które nie mogły dłużej czekać to 
między innymi prace przy izolacji stu-
dzienki i przyłącza kanalizacji desz-
czowej na zewnątrz budynku przy uli-
cy Karola Świerczewskiego 46. Skut-
kiem nieszczelności było zalewanie 
piwnic. Oprócz tego, osiedlowi konser-
watorzy wymienili częściowo pion ka-
nalizacyjny w budynku przy ulicy ks. 
Konstantego Damrota 1B i w niektó-
rych budynkach ulicy ryszarda Gan-
sińca. Rafał Grzywocz

os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „węzłowiec”

Remonty, 
remonty

ciąg dalszy ze str. 13

os. „Bańgów”. Budki lęgowe i odstraszacze na 
docieplonych budynkach

os. „Michałkowice”. Kable, listwy, skrzynki oszpecają 
klatki. Tu będzie wkrótce porządkowanie – Pocztowa 15
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Siemianowice Śląskie, 
ul. niepodległości 35;
ul. Kościelna 51; 
ul. Boh. westerplatte 31

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

wiĘCej inForMACji nA nASZej STronie: www.HMKoSMAlA.Pl

s-
69

4/
12

-1
5

„MS” CZeKA nA TwojĄ reKlAMĘ 
do 20. każdego miesiąca 

tel. 32 609-14-05; 661 229 858
reKlAMy CZArno-BiAłe

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. 

s-
46

7/
7-

16
s-

43
7/

11
-1

4

s-
41

0/
5-

15
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os. „Chemik”. nieopodal „RENOMY” przybyło miejsc 
postojowych

os. „Chemik”. w październiku robotnicy wymieniali 
nawierzchnię – w. wróblewskiego 41

os. „Młodych”. Klucze do furtki już rozdane  
– Aleja Młodych 10-15

os. „Bańgów”. opaska izolacyjna to element budynku 
efektywny i efektowny – M. Skłodowskiej-Curie 17-19

os. „Chemik”. To kolejna z odnawianych w tym roku 
klatek – A. Zgrzebnioka 27

 os. „Bańgów”. na docieplonych budynkach 
zamontowano już też stosowne tabliczki  

– M. Skłodowskiej-Curie 17-19

os. „Centrum”. Chodnik do remontu  
– Powstańców 46A – 54A – plac zabaw

Remonty, remonty

os. „Młodych”. Powstają miejsca postojowe 
oczekiwane, potrzebne – ZHP 10-11

Czytaj - str. 13
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Remontując przestrzegaj 
Regulaminu porządku domowego!
Przestrzegaj godzin wykonywania 

hałaśliwych prac!
Pamiętaj! Nie mieszkasz sam.

Remont się skończy  
– niesnaski pozostaną!

MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2016 17

os. węzłowiec”. Przy budynku wł. jagiełły 25 
po wymianie sieci gazowej, prowadzono prace 

przywracające tereny zielone i parkingi do stanu 
poprzedniego

 os. węzłowiec”. w oknach klatek schodowych 
w budynkach Grunwaldzka 5A-F oraz Grunwaldzka 6A-C 

zamontowano stalowe zabezpieczenia

os. im. j. Tuwima. Prowadzono remont elewacji 
przyziemia budynku przy H. wróbla 7 A, B, C, D

os. „Centrum”. nowe – trzy w jednym  
– jana Pawła ii 17/ T. Kościuszki 10

os. „Michałkowice”. woda zgromadzona wokół rury 
c.o. wskazuje, że jest coś nie tak – wyzwolenia 6

 os. węzłowiec”. w rejonie budynków wł. łokietka 2 - 24 
zakończono wymianę opraw lamp parkowych. Prace 

wykonali konserwatorzy administracji

 os. im. j. Tuwima. Zakończono malowanie klatki 
schodowej przy ul. okrężnej 7. Stare oprawy 

oświetleniowe wymieniono na ledowe

os. im. j. Tuwima. Przy ul. H. wróbla 6C-D, TAUron 
w skutek awarii musiał wymienić zabezpieczenia 

przedlicznikowe
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Przycinka osiedlowej zieleni

A z drzew leci, leci, leci...

wymiany okien w piwnicach  
i w klatkach zaprocentują zimą

Z drzew sypie
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wymiany, naprawy
Są roboty, które ADM-y zlecają na 

bieżąco w ciągu roku, z myślą już 
o kolejnej zimie. Do nich kwalifikują się 
na przykład wymiany okien w klatkach 
schodowych, w piwnicach, naprawy 
drzwi wejściowych do budynków, zsy-
pów, doszczelnianie okien, włazów na 
dach – ich wymiana, jeśli zachodziła 
taka potrzeba. Szereg czynności zmie-
rzających do tego, aby w okresie zi-
mowym po prostu mieszkańcom było 
w domach cieplej.

liści tony...
Te przygotowania widać też na ze-

wnątrz. Osiedla są po ostatnich poko-
sach trawy. Trwa przycinka i wycinka 
drzew, krzewów. Rolą dozorców jest 
w tej chwili grabienie od wczesnych 
godzin rannych opadających z coraz 
większym natężeniem liści drzew czy 

porządkowanie osiedlowych trawni-
ków, klombów. 

Administracje mają obowiązek rów-
nież sprawdzić i naprawić oświetle-
nie zewnętrzne, udrożnić kanalizacje 
deszczowe, a co jeszcze istotne...
załatać ubytki, wyrównać chodniki
Jeszcze, w co najmniej kilku, kilkuna-

stu miejscach w różnych częściach osie-
dli spółdzielczych są do załatania dziu-
ry w drogach, zarówno tych spółdziel-
czych, jak i miejskich. Chodzi między in-
nymi o takie ulice jak: władysława ja-
giełły 3D, 29A, 37, 39, 41D, walerego 
wróblewskiego 26A, niepodległości 
58, 64, Marii Skłodowskiej-Curie.

„Poprawek” wymagają jeszcze poje-
dyncze chodniki, jak przy władysła-
wa jagiełły 9-11, ryszarda Gansiń-
ca 4, 7, a także studzienki kanalizacyj-
ne – Krucza 3.

Sprzęt i... cierpliwość
Pojemniki i inne miejsca przeznaczo-

ne na piasek muszą zostać uzupełnio-
ne, dozorcy są już zaopatrzeni na zimę 
w odpowiedni sprzęt do odśnieżania, 
odzież ochronną, będą jeszcze poin-
struowani. W większości jednak do-
brze wiedzą, czym jest – często „syzy-
fowa” – praca przy odśnieżaniu i jaki-
mi sposobami warto (trzeba) radzić so-
bie ze skutkami zimy, aby mieszkań-
cy byli zadowoleni a przede wszyst-
kim bezpieczni podczas poruszania 
się po osiedlowych traktach pieszych, 
drogach.

Wkrótce dopracowane zostaną pla-
ny kolejności odśnieżania w osiedlach. 
Miejmy nadzieję, że firmy zewnętrz-
ne nie zawiodą a osiedlowi dozorcy – 
choć pewnie wiele potu przy tym wy-
leją – poradzą sobie z największymi 
trudnościami. Ostatnie sezony zimowe 
były lżejsze. Czy nadchodzący będzie 
podobny? Oby!

 rg

Drzewa, krzewy
Okres lęgowy większości gatun-

ków ptaków – tzw. okres ochronny, 
trwa od 1 marca do 15 października. 
Po tym czasie, a więc teraz jest od-
powiedni moment, by administracje 
mogły podjąć szereg zadań związa-
nych z przycinką, a także wycinką – 
po uzyskaniu pisemnego zezwolenia 
Prezydenta Miasta (na wniosek) przy 
drzewach i krzewach starszych niż 
10 lat a młodszych – bez koniecz-
ności posiadania pozwolenia. Ze-
brane w miesiącach letnich i odbie-
rane nadal uwagi, sugestie miesz-

kańców, teraz (do marca) mogą zo-
stać zrealizowane, jeżeli oczywiście 
mieszczą się w sztywnych, bądź co 
bądź, zasadach, określonych przepi-
sami prawa.

Nie tylko przycinanie i wycinanie, ale 
również nasadzanie nowych drzew 
charakteryzuje tę porę roku. W ostat-
nich tygodniach nasadzono między in-
nymi lipę drobnolistną przy jana Po-
laczka 8D – w zamian za usuniętą, 
zeschniętą brzozę. To przykład rekom-
pensaty przyrodniczej – nasadzenia 
zastępczego, do jakiego ADM „Węzło-
wiec” się zobowiązała.

Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych, według potrzeb, ad-
ministracje zlecają uzupełnianie osie-
dlowych żywopłotów. Ostatnio na 
przykład wzdłuż chodników w rejo-

nie budynków przy Alei Młodych 8-9 
i 10-15.

Budki, kratki
 Administracje zlecają również prace 

na budynkach. Przykład? Uzupełnio-
no kratki na otworach wentylacyjnych 
ścian kolankowych niektórych budyn-
ków - os. „Tuwima”. Z kolei po zakoń-
czonej termomodernizacji budynków 
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 
17-19, 21-23 i 89 oraz konsultacji or-
nitologicznej, ADM „Bańgów” zleciła 
założenie budek lęgowych dla ptaków 
– jerzyków, pustułek i kawek.

rg

– zima za pasem
Administracje wszystkich osiedli SSM pilnują, by wszystko przed zimą  

 zostało dopięte na ostatni guzik – w budynkach i na zewnątrz.

Porządki z zielenią i nie tylko
jesienią są w osiedlach do wykonania roboty, których w miesiącach  

 letnich, według zapisów prawa i dla dobra drzew, krzewów i ptaków, 
robić się nie powinno albo przynajmniej nie w takim stopniu, jak teraz.

wzdłuż niektórych chodników  
Alei Młodych nasadzany jest żywopłot

Z dołu ledwie widoczne... 
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Recykling w zasadzie zaczyna się 
w domu. Oddzielanie śmieci od surow-
ców – w większym bądź mniejszym 
stopniu – staje się naszą codziennością. 
Często od naszych decyzji, co i gdzie 
wyrzucimy, oddamy, zależy to czy bę-
dzie to można później przetworzyć i jed-
nocześnie chronić nasze środowisko.

Obowiązująca od ponad 3 lat tzw. 
„ustawa śmieciowa” dyktuje samorzą-
dom odpowiedzialną gospodarkę od-
padami komunalnymi i wdrożenie sys-
temów selektywnej zbiórki. Ma to zwią-
zek z dyrektywami unijnymi, nakazu-
jącymi państwom członkowskim zaję-
cie się na poważnie dziedziną prze-
twarzania odpadów oraz zapobiega-
nia ich powstawaniu. To, zdaniem eks-
pertów, jedna z głównych dróg ku te-
mu, by świat nie stał się w niedale-
kiej przyszłości jednym wielkim wysy-
piskiem śmieci.

Problemów było – jest wiele
Jak dobrze pamiętamy, realizacja 

ustawy przysporzyła gminom (po-
szczególnym zarządcom nieruchomo-
ści także) niemałych problemów do 
rozwiązania, co chwila pojawiały się 
niejasności. Uchwałami Rady Miasta 
wdrażano w życie kolejne zagadnienia 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
Przeciętny mieszkaniec Siemianowic 
Śląskich pamięta zaledwie wycinek te-
go: podwyżki opłat za wywóz śmieci, 
deklaracje o segregacji lub niesegre-
gacji. Ale z drugiej strony też i bałagan 
na niejednym osiedlowym śmietniku. 
Poważnych dyskusji było wiele. Nadal 
są, ale teraz

główną rolę mają
odgrywać mieszkańcy

i ich stosunek do śmieci. Akceptacja 
„nowego” – chęć segregacji śmieci, 
oddawania poszczególnych odpadów 
w wyznaczone miejsca, punkty. 

Odpowiedzialność mieszkańców to 
jedno, ale ci też wskazują na to, co 
ich zdaniem Miasto mogłoby jeszcze 
w miejskiej gospodarce odpadami po-
prawić.

Zdaniem pani izabeli z ulicy Karola 
Szymanowskiego – stale segregują-
cej swoje odpady, mimo dużych chę-
ci, usprawnień, jakie Miasto ze swojej 

strony podjejmuje dopatruje się jesz-
cze kilku. - Przede wszystkim powin-
no się bardziej przyłożyć w rozwiąza-
nie problemu podrzucania odpadów 
z domków jednorodzinnych do śmiet-
ników spółdzielczych. Podobnie czy-
nią garażowicze, bo chyba nie bardzo 
wiedzą, co mają z zużytymi oponami, 
dużymi pojemnikami po olejach albo 
płynach, niemieszczących się w otwór 
pojemnika na plastik zrobić – wylicza.

Z kolei dla pana waldemara z osie-
dla „Młodych” dużym problemem są 
materiały wielkogabarytowe „walające 
się” przy śmietnikach i wnękach zsy-
pów. - Większa częstotliwość wywózki. 
Mało kto dzisiaj patrzy na to, kiedy bę-
dzie wywózka gabarytów, tylko kupuje 
albo robi remont kiedy ma pieniądze.

Pani Magda z Michałkowic nato-
miast mówi o potrzebie większej in-
formacji społeczeństwa w kwestii go-
spodarki odpadami komunalnymi. Za-
skoczyło ją nawet, że baterie również 
można oddać do odzysku. - Wątła in-
formacja na pojemnikach o tym, co 
wrzucać a co nie, to mało. Powinniśmy 
jako mieszkańcy dostawać do skrzy-
nek pocztowych, co jakiś czas ulotki 
informacyjne – wskazuje.

Musimy segregować
Dziś owocem posunięć Miasta, po 

konsultacjach z zarządcami nierucho-
mości, jest między innymi pojawienie 
się w osiedlach spółdzielczych (i nie 
tylko) na przestrzeni ostatnich paru lat 
– co nie sposób nie zauważyć – więk-
szej ilości kolorowych zestawów po-

jemników na odpady wtórne – po-
pularnych „dzwonów”. Plan zakłada, 
by pojemniki były ustawione w pobli-
żu stanowiska kontenerowych odpa-
dów zmieszanych, blisko budynków – 
z zachowaniem wszelkich zapisanych 
prawem odległości – by każdy miał 
je niemal „pod ręką”. W Siemianowi-
cach Śląskich takich zestawów (pla-
stik, szkło, papier) jest dziś ponad 300.

Eksperci zajmujący się problematyką 
odpadów komunalnych wskazują, że 
Polska musi podgonić Europę Zachod-
nią. Według danych Głównego Urzędu 
Statystycznego (raport „Ochrona śro-
dowiska 2015”) w naszym kraju rocz-
nie produkowanych jest 142 mln ton 
odpadów, z czego większość stanowią 
odpady z górnictwa, energetyki i prze-
mysłu. Pozostałe około 7% to odpady 
komunalne.

Przeciętny Polak wytwarza
około 340 kg śmieci rocznie.

Choć statystycznie produkujemy 
mniej śmieci niż sąsiedzi z Europy Za-
chodniej, wciąż nie mamy w nawyku 
segregacji odpadów, przez co tony su-
rowców wtórnych marnują się na skła-
dowiskach śmieci i mają negatywny 
wpływ na środowisko.

W Siemianowicach Śląskich, po-
równując lata 2008-2013 i 2013-2015 
a więc „przed” i „po” tzw. rewolucji 
śmieciowej (Analiza stanu gospodar-
ki odpadami komunalnymi na terenie 
Miasta za rok 2015) widać, że pod-
niósł się poziom odpadów komunal-
nych zebranych selektywnie. Poziom 
zebranych czystych surowców to dziś 
niewiele ponad 10% całości odpadów, 
utrzymujący się mniej więcej na tym 
samym poziomie. 

Średniomiesięczna sprzedaż wyse-
lekcjonowanych i sprasowanych su-
rowców wtórnych zebrana z terenu 
Siemianowic Śląskich wygląda nastę-
pująco:

- papier – około 50 ton,
- plastik – około 19 ton,
- szkło – około 70 ton.
Niestety, to wciąż mało. Do 2020 ro-

ku – według wymogów unijnych, pro-
gnozy – powinniśmy dojść do poziomu 
minimum 50% (wagowo). O tyle więcej 
odpadów wytworzonych przez miesz-
kańców powinno zostać poddanych 
recyklingowi. Czy to się naszemu Mia-
stu, a dalej – Polsce uda? Czas poka-
że, choć już widać, że łatwo nie bę-
dzie. Środki finansowe – Urząd Mia-
sta (zarządcy gmin, państwo), zmia-
na nawyków dotyczących odpadów – 
mieszkańcy...

Z (w) czym problem?

Surowce a śmieci
wydaje się, że o odpadach komunalnych wiemy wszystko albo dużo. Pa-

pier, szkło, tworzywa sztuczne, metale – wyrzucamy do pojemników ko-
lorowych, reszta – do kontenera zbiorczego. Pestka. A jednak nie jest to wca-
le tak proste i oczywiste, jak się wydaje. odbiorcy odpadów potrafią od ręki 
wytknąć garść błędów, wynikających zazwyczaj z nieświadomości, a niekie-
dy, po prostu, z braku czasu (lenistwa?). A co z lekami, gruzem, oponami?

widać wyraźnie, że więcej 
wyrzucamy butelek 

niezgniecionych niż zgniecionych
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Czego nie wiemy
O tym, z czym mieszkańcy osiedli 

spółdzielczych mają największe pro-
blemy, jeśli chodzi o prawidłowe se-
gregowanie odpadów (sklasyfikowa-
nie odpadu) i o korzystaniu z możliwo-
ści, jakie oferują Urząd Miasta z Miej-
skim Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
mówi Franciszek Stasiak – kierownik 
Zakładu Oczyszczania Miasta w MPG-
KiM. Wskazuje on między innymi na 
problem z oponami, gruzem, leka-
mi, bateriami, sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym. Przypomina o mobil-
nych punktach zbiórki odpadów i bez-
płatnym odbiorze gruzu przy 
ulicy obwodowej.

- Czystość surowca wtórne-
go – jak mówi Franciszek Sta-
siak – to ważny aspekt segre-
gacji odpadów. Najlepiej, jak 
dany słoik, butelkę opróżnimy 
z nieczystości, a nawet prze-
myjemy. Tłuste worki po mię-
sie, trudne do umycia, nawet 
jeśli naszym zdaniem nada-
ją się do wrzucenia do po-
jemnika na plastik, wyrzuca-
my do zmieszanych. Odbior-
cy surowców, niestety, nie 
chcą przyjmować zabrudzo-
nych odpadów wtórnych – tłumaczy.

Odpadów, które trafiają do pojemni-
ków na surowce wtórne a nie powinny 
jest więcej. Nie segregujemy: starych, 
zużytych tapet papierowych, winylo-
wych, szkła z telewizorów, szkła har-
towanego, porcelany, blisterów po le-
kach (potocznie: „listków”), opakowań 
po lakierach.

Jednym z najczęściej popełnianych 
błędów podczas segregacji jest nie-
zgniatanie plastikowych butelek i kar-
toników, wyrzucanie ich „zakorkowa-
nych”. - Nasze samochody jeżdżą nie-
raz do połowy puste – wozimy powie-
trze. Dobrze by było, aby zgniatanie 
przed wyrzuceniem weszło w nawyk – 
ocenia kierownik ZOM-u. Prosty przy-
kład: W 120-litrowym worku zmieści 
się około 40 1,5-litrowych plastikowych 
butelek pełnych powietrza. Zgniecio-
nych – około 150...

Mobilne punkty zbiórki
Na terenie miasta funkcjonują tzw. 

mobilne punkty selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych. Konkretnie, to 
stałe miejsca, w których raz w mie-
siącu odbierane są darmowo „proble-
matyczne” odpady. Do nich zalicza-
my między innymi: baterie, akumula-
tory, opony, sprzęty elektryczne i elek-

troniczne, lampy sodowe i neonowe, 
opakowania z resztkami farb, olejów 
silnikowych itp.

W najbliższych tygodniach odbiór 
odpadów odbędzie się w soboty:

19 listopada br. w Michałkowicach 
– parking Urzędu Miasta w Siemiano-
wicach Śląskich przy Michałkowic-
kiej 105,

19 listopada br. w „Centrum” – 
plac przy skrzyżowaniu ulic Dworco-
wej i Stanisława Moniuszki (w pobli-
żu torów)

26 listopada br. w Bytkowie – par-
king przy ulicy walerego wróblew-
skiego 26A (poniżej skarpy),

26 listopada br. w „Bańgowie” – 
zatoka parkingowa przy ulicy włady-
sława reymonta 1-3-5,

3 grudnia br. w os. „Tuwima” – 
parking przy ulicy okrężnej 19, obok 
ciągu usługowo-handlowego.

Odbiór odbywa się każdorazowo 
w godzinach 9.00 – 14.00. Poza tym, 
wspomniane odpady można dostar-
czyć bezpłatnie w tygodniu w punkcie 
zbiórki przy ulicy obwodowej.

remontowe
Czy po(d)rzucony w śmietnikach al-

bo ich sąsiedztwie gruz to efekt nie-
wiedzy czy cwaniactwa? Różnie. War-
to wiedzieć, że od tego roku jest moż-
liwość oddania bezpłatnie dwa razy 
w ciągu roku 500 kg odpadów re-
montowych przy ulicy obwodowej, 
po uprzednim zgłoszeniu tego fak-
tu w Referacie Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi Urzędu Miasta (ulica Mi-
chałkowickiej 105, p. 8-9, email:

ir-go@um.siemianowice.pl
Można przywieźć gruz, kafelki, płyt-

ki ścienne, beton. Zabrudzone folie 
ochronne, zużyte tapety, styropian nie 
są gruzem i należy je wrzucać do zwy-
kłych pojemników na śmieci zmieszane.

Niezależnie od tego, jest możliwość 
zamówienia samochodu (multikar) al-

bo Big-Bagu – worka o pojemności  
1 m3 (1 opak. – 118,80 zł brutto), 
a przy większych ilościach kontenera 
3,5 – 5 ton.

opony, baterie
Właściwie można powiedzieć, że 

tam gdzie kupuje się nowe opony czy 
baterie, nie powinno być problemu 
z zostawieniem zużytych. Jednak co-
raz częściej pracownicy ZOM-u odbie-
rają wiadomości o tym, że gdzieś zale-
gają porzucone, stare opony. Zwłasz-
cza przy ciągach garażowych. Jak już 
wspomniano, opony można przywieźć 
do punktu zbiórki przy ulicy obwodo-
wej albo zostawić w mobilnym punkcie 

zbiórki odpadów.
Baterie. Jako że małe, ła-

two przychodzi nam wywale-
nie ich po prostu do kosza. 
W Polsce zużywa się bagate-
la około 240 mln sztuk bate-
rii rocznie, które w większości 
zawierają arcyszkodliwe dla 
środowiska substancje. Me-
tale ciężkie wchodzące w ich 
skład, mogą doprowadzić do 
skażenia gleby i wód grun-
towych. Dlatego tak ważne 
jest, by przy zakupie nowych, 
zwrócić w sklepie stare. Z ba-
terii możliwy jest recykling.

leki: Śmieci jak śmieci? nie
Wielu z nas robi zapasy leków, któ-

re i tak prędzej czy później nieraz hur-
tem wyrzuca. A z lekami jest podobnie 
jak z bateriami. Małe, to i łatwo lądują 
w zwykłym koszu na śmieci. Leki prze-
terminowane lub nieużywane produkty 
lecznicze sklasyfikowane są jako tzw. 
odpady niebezpieczne. Zawarte w nich 
substancje ulegają reakcjom chemicz-
nym, np. utlenianiu, przekształcając 
się w nowe związki, które mogą być 
śmiertelnie niebezpieczne. Prawidłowe 
zaś ich utylizowanie, znacznie obniża 
toksyczność składowanych odpadów.

 Często popełnianym błędem jest 
wyrzucanie blisterów („listków”) z ta-
bletkami do pojemnika z tworzywami 
sztucznymi, szklanych butelek z sy-
ropem do kontenerów na szkło. War-
to wiedzieć, że w zdecydowanej więk-
szości aptek w mieście (około 20 punk-
tów), są specjalnie ustawione pojemni-
ki na niepotrzebne czy przeterminowa-
ne lekarstwa. - Do nich – mimo że jest 
napisana na nich informacja mówią-
ca tylko o tabletkach, drażetkach, ma-
ściach – wrzucamy wszystkie lekar-
stwa bez względu na rodzaj opakowa-
nia – mówi Franciszek Stasiak z ZOM-
-u. Rafał Grzywocz

Co i ile się rozkłada?
SZKło – rozkłada się w ziemi 4000 lat.

Szklane butelki mogą być poddawane recyklingowi w nie-
skończoność.

PlASTiK – rozkłada się od 100 do 1000 lat.
W Polsce dużym problemem jest ilość jednorazowych re-
klamówek – to z nich powstaje największa ilość odpadów 

spośród plastików.
MeTAl – rozkłada się od kilkudziesięciu do 100 lat.

PAPier – 3-5 miesięcy
Czas rozkładu poszczególnych materiałów zależy od wa-

runków, w jakich się rozkładają oraz składu poszczególnych 
odpadów. Podane dane są szacunkowe.
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Cztery sale, w tym jedna nowa
W tym roku zajęcia w salach gimna-

stycznych odbywać się będą w:
- Zespole Szkół Sportowych w Byt-

kowie,

- Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Michałkowicach,

- Zespole Szkół nr 1 w „Bańgówie”,
- Zespole Szkół Integracyjnych przy 

ulicy lipowej 3.
Sala gimnastyczna tej ostatniej szko-

ły niejako przejęła pałeczkę po Gim-
nazjum nr 3 (wojciecha Korfantego 
18). Decyzja wiąże się z re-
organizacją pracy niektórych 
placówek oświatowych w na-
szym mieście. Na mocy bo-
wiem uchwały Rady Miasta 
to gimnazjum wcielone zo-
stało do Zespołu Szkół nr 3 
razem z II Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Matej-
ki i od września ma swoją 
siedzibę w budynku przy le-
śnej 1, opuszczając tym sa-
mym po latach mury szko-
ły przy ulicy wojciecha Kor-
fantego 18. 

Tym więc sposobem, dzie-
ci uczestniczące latem w za-
jęciach piłkarskich na boisku 
wielofunkcyjnym w osiedlu 
„Tuwima”, jesienią i zimą po-
grają przy lipowej 3.

Jak zapewnił trener Da-
riusz rzeźniczek – zmiana 
nie wpłynie w żadnej sposób 
na poziom realizowanych tre-
ningów, bo – jak zauważył – sala w Ze-
spole Szkół Integracyjnych jest podob-
na do tej, w której dotychczas odbywa-

ły się zajęcia. Dodał też, że część opie-
kunów nawet ucieszyła się z nowego 
miejsca, bo ma z domu bliżej.

Pierwsza okazja do spróbowania 
się młodych piłkarzy w nowej sali gim-

nastycznej 9 listopada br. Dwa dni 
wcześniej, w poniedziałek sezon na 
treningi pod dachem zainicjują za-
jęcia w Bytkowie, w Zespole Szkół 
Sportowych.

Ważne. W okresie jesienno-zimo-
wym zajęcia organizowane są tylko 
dla grup młodszych i starszych. Tre-

ningi grup +12 oraz doszkalającej wró-
cą dopiero w maju, wraz z powrotem 
na boiska wielofunkcyjne.

Dwa świąteczne turnieje
Porozumienie Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej oraz Urzędu 
Miasta gwarantuje również rozegranie 
dwóch turniejów piłkarskich w Komplek-
sie Sportowym „Michał” w Michałkowi-
cach. Pierwszy z nich – świąteczno-no-
woroczny, rozegrany zostanie 11 grud-
nia br. Wezmą w nim udział dzieci – 
uczestnicy zajęć piłkarskich organizowa-
nych przez SSM z rocznika 2007 i młod-
si. Drugi, odbędzie się już w nowym roku 

– 25 marca, z okazji Świąt Wielkanoc-
nych. Skierowany będzie dla dzieciaków 
z rocznika 2005 i młodszych.

Październik brzydki, ale...
Jak się okazało, ostatnie deszczowe ty-

godnie nie przeszkodziły w organizowaniu 
zamykających w tym roku sezon letni tre-
ningów na wolnym powietrzu. Ku zasko-

czeniu trenerów, nawet w desz-
czu zawsze pojawiała się grup-
ka chłopców chętna, aby wziął 
udział w zajęciach. Rodzice pod 
parasolami, a dzieci w kurtkach, 
ale za piłką...

Zapisy na treningi? 
otwarte

Wciąż można zapisywać 
swoje pociechy. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jedno 
z zajęć i wypisać odpowied-
nią deklarację, jaką mają przy 
sobie trenerzy. Należy pamię-
tać jednak o sztywno usta-
lonym przedziale wiekowym 
7-12 lat (funkcjonują dwie gru-
py podstawowe – 7-9 i 10-12 
lat) oraz dodatkowe +12 dla 
tych, którzy wcześniej chodzi-
li na te treningi oraz doszka-
lająca – prowadzone jednak 
tylko w miesiącach letnich. 
Ta ostatnia wyłącznie na bo-

iskach wielofunkcyjnych. Na okres je-
sienny i zimowy treningi przenoszą się 
do sal gimnastycznych. Rafał Grzywocz

Być jak Messi, ronaldo, lewandowski

Z boiska pod dach
Zgodnie z zapowiedziami trenerów, bezpłatne treningi piłkarskie, orga-

nizowane przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową przeniosły 
się do czterech sal gimnastycznych siemianowickich szkół. Dodajmy, że 
to wynik porozumienia z miastem – już czwarty raz z rzędu.

Terminy zajęć piłkarskich w salach 
gimnastycznych od 7 listopada:

„Bytków” – Zespół Szkół Sportowych,
ulica Mikołaja 3
Poniedziałki:

- 1900-2030 – zajęcia po 45 minut  
dla każdej z dwóch grup wiekowych

„Michałkowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych, ulica witolda Budryka 2

wtorki:
- 1830-1930 dzieci 7-9 lat

- 1930-2030 dzieci 10-12 lat.
„Bańgów” – Zespół Szkół nr 1,

ulica Karola Szymanowskiego 11
Środy:

- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,
- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.

„Tuwima” – Zespół Szkół integracyjnych,
ulica lipowa 3

Środy:
- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,

- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GeoMeTriA KÓł 3D
- DiAGnoSTyKA KoMPUTerowA
- nAPrAwy GłÓwne i BieŻĄCe

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

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

SToMAToloGiA - Pełny ZAKreS
jeDnowiZyTowe leCZenie KAnAłowe Z MiKroSKoPeM

CHirUrGiA SToMAToloGiCZnA - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. SToMAToloGiA eSTeTyCZnA, ProTeTyKA 
- pełen zakres; KArDioloGiA, echo serca - UKG, holtery; neUroloGiA; 
reUMAToloGiA; CHirUrGiA oGÓlnA i nACZyniowA; USG Doppler-Duplex

SToMAToloGiA - leCZenie i ProTeZy ZĘBowe

MiCHAłKowiCe, ul. e. orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97
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Panele Podłogowe
MonTAŻ GrATiS

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

*gładzie*panele ścienne*rolety

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

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

s-480/3-16

„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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Podstawa prawna
Zwracam się z uprzejmą prośbą 

o wskazanie podstawy prawnej, którą 
został na teren osiedla Chemik wpro-
wadzony zakaz wyprowadzania psów 
na ogólnodostępne trawniki. Pragnę 

zauważyć, że w regulaminie porządku 
domowego siemianowickiej spółdzielni 
mieszkaniowej (§13) zakaz taki nie wy-
nika, zabrania jedynie wprowadzania 
psów na piaskownice, place zabaw, 
boiska dla dzieci, kwietniki i fontanny.

Pozdrawiam - Karolina Palka
Zarząd SSM: w paragrafie 13 re-

gulaminu porządku domowego dwa 
punkty dotyczą stosownych obo-
wiązków właścicieli czworonogów. 

Pozwolimy sobie je przytoczyć. Są 
to:

3.
Właściciele zwierząt domowych zo-

bowiązani są do: 
a) dbania, aby zwierzęta nie zakłó-

cały spokoju, nie stanowiły zagrożenia 
oraz uciążliwości dla innych użytkow-
ników lokali, 

b) niezwłocznego usuwania zanie-
czyszczeń i odchodów własnych zwie-
rząt domowych z klatki schodowej, 
windy i innych pomieszczeń budynku 
służących do wspólnego użytku oraz 
miejsc publicznych 

c) wyprowadzania psów na smyczy 
i w kagańcu.

4.
Zabrania się wyprowadzania psów 

i innych zwierząt w miejsca objęte za-
kazem wyprowadzania psów (pia-
skownice, place zabaw dla dzieci, bo-
iska, kwietniki i fontanny).

Fakt nie wymienienia trawników nie 
jest tożsamy z zezwoleniem na ro-
bienie z nich wybiegów dla naszych 
podopiecznych. Pojawienie się tabli-
czek, o których Pani pisze, jest efek-
tem dziesiątków interwencji mieszkań-
ców szczególnie parterów, domagają-

cych się postawienia takich tablic. Jak 
nam często bardzo podenerwowani 
mówili do wątpliwej przyjemności na-
leży patrzenie na wypróżniające się 
psy, a następnie wąchanie i ogląda-
nie tego, co pozostawiają. Trudno nie 
zgodzić się z tymi uwagami. Jesteśmy 
przekonani, że wystarczy odrobina 
dobrej woli, a „pieski” problem przej-
dzie do historii.

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 uwagami 

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak 
przedstawiamy się nieznajomym pod-
czas pierwszego spotkania, co należy 
do dobrego tonu, tak należy przedsta-
wić się, pisząc czy też telefonując do nas, a dane oso-
bowe, jeżeli jest taka wola i co reguluje Prawo praso-
we, zastrzec do wiadomości redakcji. Prosimy o zwię-
złe przedstawienie nurtującej sprawy i przemyślane zda-
nia, większą odpowiedzialność za słowo, które nie będzie 
naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie odebrane 
jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się kierować, jest 
jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, słowo... mo-
że zabić.

Prosimy o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 

respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i którzy 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatu-

ją. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, 
na które oczekujecie Państwo rzeczowych 
odpowiedzi i dlatego też może się zdarzyć, 
że na jakiś problem nie odpowiemy w da-

nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas 
zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycz-
nym, wyjaśnić.

Przypominamy, by w przypadkach, gdy niezbędne 
jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnie-
nia indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać ca-
ły adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtaj-
nienie swych danych i ich przetwarzanie, co umożliwi 
przekazanie poruszonego problemu odpowiednim ko-
mórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Wróblem 
wylatuje...

Zapisy do piątku, 25 listopada br.

Spotkanie z Mikołajem 5 grudnia br.!

w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 odbędzie się 
tegoroczne spotkanie ze św. Mikołajem. Zapisy 

już otwarte i... lepiej nie zwlekać!
Rada i administracja osiedla „Michał-

kowice” zapraszają na kolejne spotkanie 
z Mikołajem, które odbędzie się w po-
niedziałek, 5 grudnia br. w sali gimna-
stycznej Gimnazjum nr 2 im. Powstań-
ców Śląskich przy ulicy Przyjaźni 28, 
od 16.00.

Tego popołudnia z pewnością nie za-
braknie, jak zwykle dobrej zabawy – kto 
był poprzednio ten wie – i masy niespo-

dzianek. Zapisy do 25 listopada br. (piątek) przyjmuje ad-
ministracja osiedla „Michałkowice” przy ulicy jana Hadami-
ka – osobiście lub telefonicznie: 32 228 57 38.

- Impreza adresowana jest dla dzieci członków Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Wszystkich chętnych prosi-
my o kontakt z administracją. Na miej-
scu dowiedzą się Państwo o szczegó-
łach zaplanowanej zabawy. Ze wzglę-
dów organizacyjnych, zgłoszenia po 
wyznaczonym terminie nie będą przyj-
mowane – zapowiedział Dariusz Bo-
chenek – przewodniczący Rady Osie-
dla „Michałkowice”.

 rg
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MieSZKAniowe

KUPiĘ dom lub mieszkanie,  
 tel. 509 954 191

KUPiĘ mieszkanie – Siemianowice Śl., 
  tel. 508 215 355

KUPiĘ mieszkanie w Siemianowicach 
, płacę gotówką, spłacę zadłużenie, 
pomogę w przeprowadzce, 
  tel. 501 317 801

MieSZKAnie do wynajęcia w Siemia-
nowicach – 38 m2,  tel. 693 134 785

MieSZKAnie 2-pokojowe do wynaję-
cia,  tel. 695 233 337

wynAjMĘ mieszkanie 36 m2 – 2 po-
koje, w centrum Siemianowic,  
 tel. 509 878 729

oGłoSZeniA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl
PoSZUKUjĘ mieszkania,  
 tel. 506 171 337
SPrZeDAM 2-pokojowe mieszkanie 
36 m2 w Michałkowicach – os. Robot-
nicze. II piętro, b. niski czynsz, łazien-
ka kafelki + kabina,  tel. 664 334 217
SPrZeDAM mieszkanie, os. Młodych,  
 tel. 796 566 936
SPrZeDAM mieszkanie, 67 m2, par-
ter, ul. Polaczka,  tel. 535 199 530
SPrZeDAM mieszkanie, os. Chemik, 
60 m2, III piętro, cena 185.000, do za-
mieszkania,  tel. 509 444 596
SPrZeDAM 2 pokoje, 38 m2, I piętro, 
balkon, c.o., Sobieskiego – nowe bloki,  
 tel. 504 434 445
SPrZeDAM 2 pokoje, ul. Zgrzebnio-
ka, 1 piętro, KATEX,  tel. 508 215 355

SPrZeDAM bezpośrednio mieszka-
nie 3-pokojowe, 61 m2, 4 piętro, bal-
kon, c.o., ul. Wróblewskiego,  
 tel. 500 706 302

SPrZeDAM mieszkanie na Bytkowie,  
 tel. 509 954 191

SPrZeDAM mieszkanie na ul. Wró-
bla, 74 m2, umeblowane, 2 piętro, 
4 pokoje,  tel. 505 899 987

ZAMieniĘ kawalerkę własnościową 
w bloku z c.o. na większe. Spłacę za-
dłużenie lub dam odstępne,  
 tel. 601 456 321

ZAMieniĘ (za dopłatą) M-4 na os. 
Młodych (II piętro, 62 m2) na M-3 na 
Bytkowie,  
 tel. 609 852 995, 603 224 433

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

A.A. GAZowe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264 

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 513 689 048

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

 602 449 907, 32 735-64-57 

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

tel. 604 243 950

MAlowAnie, tapetowanie, panele, 
gładzie,

tel. 32 228 94 44, 609 255 283

PrZeProwADZKi kompleksowe, 
utylizacja, 

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

MeBle na wymiar. Kuchnie, szafy, 
zabudowa – pomiar gratis, 

tel. 608 464 612 

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

tel. 503 592 364

CZySZCZenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki, duże doświadczenie, 

tel. 503 592 364

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

eleKTryCZne usługi, 
tel. 502 362 393

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

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

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

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

tel. 502 453 556

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

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

tel. 604 127 712

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

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

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

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

MAlowAnie, panele, drobna 
elektryka,  tel. 793 451 964

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

nAPrAwA telewizorów u klienta, 
tel.603 898 300

USłUGi remontowe – kafelkowanie,
 tel. 517 356 893

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

tel. 510 724 303

reGUlACjA i naprawa okien PCV, 
wymiana uszczelek - malowanie 
mieszkań,  tel. 602 314 720
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więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
DlA KAŻDeGo: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
PonieDZiAłeK

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

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

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

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

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

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

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

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

Połam głowę

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

rozwiązanie SUDoKU 5/16

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

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

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

SUDoKU 6/16

2 8 5 9

3 1 7 4 6 8

9 6 2 3

6 1 4 5 9

2 9 1 7 4

9 7 8 3 2

6 1 9 8

1 5 7 9 2

3 6 7 5

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

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

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

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.

Czarny
Pewien gość szedł ulicą. 

Wszystkie światła były zga-
szone. On sam był ubra-
ny na czarno: czarna kurt-
ka, czarne buty, czarna ko-
szula, czarny płaszcz, czar-
ne spodnie. Latarnie nie by-
ły zapalone, nie było też 
świateł w oknach. Z naprze-
ciwka jechał samochód – 
nie miał zapalonych żad-
nych reflektorów, a pomimo 
to zatrzymał się przed go-
ściem. Dlaczego? 

Która godzina?
Mój zegarek ręczny jest 

w naprawie, a zegar ścien-
ny stanął. Nastawiam go, 
więc na dowolną godzinę, 
nakręcam i idę kilka ulic 
dalej do mojego przyjacie-
la, który słynie z tego, że 

wszystkie zegarki chodzą 
u niego, co do sekundy. Tuż 
po przyjściu do niego pytam 
o godzinę, notuję, a poroz-
mawiawszy jakiś czas, wy-
chodzę do domu i tuż przed 
wyjściem znowu notuję go-
dzinę. Po przyjściu do domu 
robię kilka obliczeń i nasta-
wiam zegar na „dokładny” 
czas. Jak to możliwe, skoro 
nie wiem, ile czasu idzie się 
do mojego przyjaciela?
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ZAMieniĘ mieszkanie własnościowe 
43 m2 po kapitalnym remoncie, 2 po-
koje na 3-4 pokoje w bloku. Spłacę za-
dłużenie, dam wysokie odstępne,  
 tel. 501 317 801

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

ZAMieiĘ mieszkanie komunalne 
37 m2, niski czynsz, ogrzewanie elek-
tryczno-węglowe, pokój, kuchnia, ła-
zienka, ubikacja, po remoncie, okna 
PCV, drzwi wejściowe metalowe na 
spółdzielcze, c.o.,  
 tel. 602 314 720

oGłASZAj SiĘ w „MS”
nAPrAwDĘ wArTo

rÓŻne

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

SPrZeDAM ogródek działkowy o po-
wierzchni 354 m2, położony na terenie R.O-
.D. „Szarotka” w Siemianowicach Śl. z za-
budowanym, murowanym domkiem o po-
wierzchni całkowitej 25 m2. Media: woda 
i prąd. Proszę o kontakt po godz. 18.00. 
Cena do negocjacji,  tel. 535 180 569

KUPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

SPrZeDAM mundur górniczy,  
 tel. 511 752 664

SAMoCHoDowe

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

A.KUPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

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

GArAŻ sprzedam przy ul. Kapicy,  
 tel. 516 295 729

KUPiĘ garaż na Bytkowie,  
 tel. 795 234 708

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

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

SPrZeDAM garaż na ul. Kapicy, ka-
nał, prąd, za Galerią Siemianowicką,  
 tel. 509 444 596

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

wynAjMĘ garaż przy ul. Katowickiej,  
 tel. 728 770 168

CAłoDoBowA,ul. jana Pawła ii 13 
  tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 tel. 32 228-43-46

Wyjaśnienie i uzupełnienie
W ubiegłym wydaniu „MS” na str. 10 w tekście Węzłowiec: Ogród Społeczny otwarty – chochlik, taki skrzacik psocą-

cy na łamach gazet, pokazał swe oblicze i wyciął trzy wyrazy w ostatnim zdaniu w artykule. To wystarczyło, by nie można 
było się domyślić, o co chodziło. Poprawnie całe zdanie brzmi – wytłuszczamy to, co chochlik usunął:
Stwierdzić jednak już można, że inicjatyw jednoczących lokalne społeczności nigdy zbyt wiele.
Wszystkich zainteresowanych przepraszamy Redakcja „MS”

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

piątek 13.00-22.00; sobota 12.00-22.00; niedziela 8.00-22.00
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Nie za bardzo. Wo-
lisz oglądać telewi-
zję, posługiwać się 
Internetem. W ogóle 

cenisz te środki komunikowania, któ-
re zapewnią Ci szybką, konkretną in-
formację. Już w szkole wolałeś czytać 
streszczenia książek, niż obowiązko-
we, nużące lektury.

Nie jesteś wier-
nym czytelnikiem 
i są okresy, czasem 
długie, kiedy w ogó-

le nic nie czytasz, z wyjątkiem gazet. 
Najchętniej sięgasz po literaturę fa-
chową, taką, która może Ci pomóc 
w Twojej pracy. Rzadko wydajesz pie-
niądze na inne książki.

Czytasz dużo, ale 
chaotycznie. Nie 
masz określonych 
zainteresowań, raz 

sięgasz po książkę przyrodniczą, in-
nym razem po ciekawą powieść. Je-
steś dość wybredny i właściwie nie 
czytasz bezwartościowych pozycji. Na 
książki wydajesz sporo pieniędzy.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
zazwyczaj nie mo-
gą się bez książek 

obejść. Preferują pozycje psycholo-
giczne, lubią ciekawe powieści. Panie 
mające słońce w Raku często sięgają 
po poezję, przeważnie klasyczną. Lu-
bią też czytać o życiu gwiazd.

Pan Lew poszukuje 
w książkach przeważ-
nie wiadomości, który-
mi mógłby zaimpono-

wać swemu otoczeniu. Na książki i ga-
zety nie żałuje pieniędzy i chętnie wy-
biera ciekawe pozycje na prezenty dla 
najbliższych. Niestety, kieruje się wła-
snym gustem.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Panny, 
wydaje Ci się, że nie 
masz czasu na czy-

tanie, że uniemożliwiają Ci to zajęcia. 
Prawda jest nieco inna, gdybyś na-
prawdę chciała, to zrezygnowałabyś 
z czegoś, żeby sięgnąć po książkę.

Pod znakiem Wagi 
rodzą się ludzie, któ-
rzy bez czytania nie 
wyobrażają sobie 

życia. Gdy kończą jedną książkę, za-
czynają następną. Są to pozycje war-
tościowe. W lekturze bowiem szukają 
nie rozrywki, tylko intelektualnej głębi.

Skorpion zamiast 
siedzieć z książką 
w ręku, woli posłu-
giwać się techniką. 

Uważa, że ludzie, którzy zamiast bu-
szować w Internecie, wolą czytać po-
wieści, artykuły, prace naukowe, są 
w stosunku do niego staroświeccy. 

Pan Strzelec lubi 
czytać i książki i ga-
zety, potrafi również 
zachęcić do lektury 
swoje dzieci. Wybie-

ra pozycje przyrodnicze, lubi czytać 
książki i artykuły o krajach, do których 
chciałby pojechać. Korzysta również 
z biblioteki.

Koziorożec intere-
suje się polityką, ku-
puje więc dużo ga-
zet i książek zajmu-

jących się tą tematyką. Jeśli jest czło-
wiekiem zamożnym, w jego domu jest 
ciągle uzupełniana biblioteka, która 
zajmuje coraz więcej miejsca.

Ryby są zazwyczaj 
wiernymi czytelnika-
mi, mają swoich ulu-
bionych autorów, naj-

częściej sięgają po książki o intere-
sującej ich temacie. Nie wystarczy im 
czytanie, po lekturze lubią o książce 
czy artykule podyskutować.

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, 
książkę czy czasopi-
smo traktujesz jako 

źródło wiedzy na interesujący Cię te-
mat, chociaż nie gardzisz wartościową 
powieścią. Zwracasz uwagę na treść 
i na to, czy książka jest ładnie wydana.

Czy lubisz 
czytać?

W a r z y w n e  s a ł a t k i
Tradycyjna

20 dag marchwi, 20 dag ziemnia-
ków, nieduży seler, szklanka zielo-
nego groszku, pół kalafiora średniej 
wielkości, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 
2 jabłka, 4 łyżki posiekanej natki pie-
truszki, półtorej szklanki jogurtu, łyż-
ka musztardy kremskiej, cukier, sól.

Ziemniaki, marchew i seler obrać, 
opłukać, ugotować i dowolnie pokro-
ić. W osobnych naczyniach ugotować 
groszek i podzielony na różyczki ka-
lafior (wszystkie warzywa wkładać do 
osolonego wrzątku). Warzywa powin-
ny być miękkie, ale jędrne. Obrane su-
rowe cebule i jabłka pokroić w kost-
kę, połączyć z jogurtem i doprawić do 
smaku musztardą, cukrem, solą i pie-
przem. Wszystkie składniki połączyć, 
polać sosem, wymieszać i posypać 
natką pietruszki.

Grecka
– 1 opakowanie sera typu Feta, 

główka kruchej sałaty, 3 pomidory, 
2 duże ogórki, pół słoiczka zielonych 
oliwek, kilka łyżek oliwy z oliwek, kil-
ka łyżek soku cytrynowego, 2 ząbki 
czosnku, sól i pieprz.

Sałatę dzielimy na liście, starannie 
myjemy i osuszamy czystą ściereczką 
(niektórzy szczęśliwcy mają specjal-
ne maszynki). Ogórki obieramy i kro-
imy w kostkę, pomidory kroimy w kost-
kę, wsypujemy oliwki. Sałatę dzieli-
my palcami na małe kawałki, polewa-
my oliwą, sokiem, mieszamy, wyci-
skamy czosnek, dodajemy sól i pieprz 
– ostrożnie z solą, Feta jest słona! Na 
końcu kroimy Fetę w grubszą kost-
kę i dodajemy je do sałatki, delikatnie 
mieszając – żeby kawałki sera się nie 
rozpadły. 

Serowa
Po 10 dag trzech różnych serów 

(np. ementalera, goudy i rokpolu), 
2 jajka ugotowane na twardo, 2 łyż-
ki posiekanego najlepiej zielonego 
majeranku, cebula, 3 łyżki majonezu, 
ćwierć łyżeczki pieprzu cayenne lub 
ostrej mielonej papryki, sól.

Ser zetrzeć na tarce jarzynowej o du-
żych oczkach, jaja i cebulę drobno pokro-
ić, połączyć z serem i majerankiem, po-
lać majonezem, doprawić solą i pieprzem 
cayenne, wymieszać, lekko schłodzić.

Przed podaniem udekorować pa-
seczkami czerwonej papryki i gałązka-
mi zielonej pietruszki.
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Znaczenie wyrazów:
PoZioMo: 3. Bułka rozmoczona 

w mleku; 8. Zakraplacz; 9. Staw o po-
wierzchni około 13. hektarów w Sie-
mianowicach Śląskich; 10. Sztucz-
ne tworzywo; 11. Trzeba je mądrze 
segregować; 12. Uchwyt ślusar-
ski; 13. Żaglowiec z XII-XV wieku; 
16. Sarmacka pani; 19. Roślina trują-
ca; 20. Kiedyś, przed laty; 21. Scenka 
kabaretowa; 22. Jeżozwierz północ-
noamerykański; 23. Uczyli się w szko-
le podoficerskiej; 26. Opublikowanie 
dzieła drukiem; 29. Przyprawa ko-
rzenna; 32. Najgrubszy palec u ręki; 
33. Rozgardiasz; 34. Łąka w zakolu 
rzeki; 35. Azotowiec trujący; 36. Pod-
stawa kompasu okrętowego; 37. Sa-
tyra; 38. Klamra spinająca mury.

Pionowo: 1. Zmierzch; 2. Na-
miar w nawigacji; 3. Już nie panna; 
4. Golfowe 18-to dołkowe w Siemia-
nowicach Śląskich; 5. Kupalnik górski; 
6. Dzika, przelotna gęś; 7. Mini boko-
brody; 13. Udręka; 14. Osadniki, które 
były poddane przeglądowi na naszych 
osiedlach; 15. Popularny listopado-
wy solenizant; 17. Jedno z naszych 
osiedli; 18. Największe miasto Afry-
ki Wschodniej; 24. Enzym trawien-
ny; 25. Projekt przedłożony pod roz-
wagę; 27. Nieszczęście; 28. Zespół 
Szkół przy ul. Matejki 5 w Siemianowi-
cach Śląskich; 29. Obrazek na moni-
torze komputera; 30. Równina pokry-
ta trawą; 31. Roślina oleista.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 22 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 24 listopada br. na adres: 
SSM ul. Bohaterów westerplatte 20 
z dopiskiem: redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – Krzyżówka nr 11/2016 r. 

lub adres poczty elektronicznej redak-
cji „MS”: ssm@poczta.fm z obowiąz-
kową informacją w temacie wiadomo-
ści: Krzyżówka nr 11/2016

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 10/2016 z hasłem: Jesienne wie-
czory otrzymują: Beata KowAliK, ul. 
Kolejowa 5A (I miejsce); Aleksandra 
wAwrUSZAK, ul. W. Korfantego 2A 
(II miejsce); Zbigniew nowiCKi ul. 
Wł. Jagiełły 33D (III miejsce). Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z dowo-

dem osobistym) do działu GZM po od-
biór nagród. Fundatorem pierwszej na-
grody jest właściciel marki Timemaster. 
Pozostałych nagród – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

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

Dwóch fi lo zo fów sta ra się usta lić de-
fi ni cję sło wa „głu piec”. 

- Głu piec to ta ki czło wiek, któ re go my-
śli wy ra ża ne w for mie słow nej są nie zro-
zu mia łe dla in nych. Zro zu mia łeś mnie? 

- Nie. 
J K L

Roz pra wa w są dzie. Sąd py ta oskar-
żo ne go:

- Dla cze go strze la jąc do drze mią ce-
go straż ni ka, użył Pan pi sto le tu z tłu-
mi kiem? 

- Nie chcia łem go obu dzić, pro szę 
wy so kie go są du.

J K L
Na pro gu do mu sta je że brak i py ta 

go spo dy nię: 
- Czy ła ska wa Pa ni nie ma ja kichś 

sta rych, nie po trzeb nych bu tów? 
- Prze cież ma Pan na no gach zu peł-

nie no we.
- No wła śnie i psu ją mi one in te res...

J K L
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ście w przyszłym roku jeszcze lepiej 
o swoje balkony dbali a równocze-
śnie zachęcili sąsiadów, by też się 
swoimi zajęli. Uważam, że zwłasz-
cza na Śląsku kolorowe kwiatki bal-
konowe dodają uroku naszemu miej-
scu zamieszkania – powiedział Zbi-
gniew lekston – prezes Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
otwarcie spotkania.

Dalej w obecności jana Dudka 
– przewodniczącego Rady Nadzorczej 
SSM i jolanty Sobek – zastępcy pre-
zesa SSM ds. członkowsko-mieszka-
niowych oraz Mariana odczyka – wi-
ceprezesa ds. technicznych, 
kontynuowano spotkanie.

- Zielony Konkurs wydaje się 
być może ot takim sobie zwy-
kłym konkursem. Tak napraw-
dę jednak pokazuje on, że nie 
tylko mamy ładnie w miesz-
kaniu, ale i na zewnątrz – 
na balkonie, tuż przy budyn-
ku. I gdy ktoś przyjeżdża z in-
nych osiedli, miast – pokazu-
jemy, jak tu u nas ładnie. To 
właśnie dzięki Państwa wy-
siłkowi, te ważne elementy 
estetyki osiedla wzmacniają 
na korzyść jego wizerunek – 
mówił Marian Odczyk i kon-
tynuował: - Już od ponad 20 lat, od 
1994 roku Spółdzielnia za pośrednic-
twem gazety spółdzielczej obserwuje 
to i podnosi do wielkiej rangi. Organi-
zując konkurs chcemy zachęcić miesz-
kańców osiedli spółdzielczych do dba-
łości o wygląd miejsca zamieszkania. 
Bardzo dziękuję Wam za to, co robi-
cie i gratuluję tym, którzy się tu znaleź-
li – zwracał się bezpośrednio do sze-
ściu z siedmiu przybyłych tego dnia 
(17.10.) laureatów.

jan Dudek dodał: Chciałbym w imie-
niu Rady Nadzorczej pogratulować 
Wam zapału, samozaparcia. To dzię-
ki Wam osiedla stają się kolorowe. Po-
za tym, ruch na świeżym powietrzu po-
woduje, że stajemy się zdrowsi. Mo-
żemy nawet zostać docenieni, jak po-
przez organizowany przez Spółdziel-
nię na łamach „Mojej Spółdzielni” Zie-
lony Konkurs. Idąc dalej, powstają po-
woli ogrody społeczne, jak ten w osie-
dlu „Węzłowiec”. Mieszkańcy chcą się 
angażować w zieleń. A to cieszy – kwi-
tował przewodniczący RN.

Jeden z mieszkańców dopowiedział 
w międzyczasie, że balkony, nie tylko 
latem potrafią być piękne. – Każda po-
ra roku ma swój urok – puentował.

nierozważnie posadzone drzewa, 
bałagan w suszarni, gaz 

Choć nie było wśród laureatów oso-
by, która opiekowałaby się przydomo-

wym ogródkiem, temat otoczenia do-
mów na spotkaniu się pojawił. – Jest 
w Spółdzielni administracja, która nie 
pomaga a wręcz utrudnia w sadze-
niu czegokolwiek koło domu – wyra-
ziła opinię mieszkanka osiedla „Wę-

złowiec”. Wątek podjął Marian Od-
czyk, który odniósł się do zdania loka-
torki w ten sposób: - Są sytuacje, że 
ktoś dba o ogródek i nagle przestaje 
to robić. Są różne tego powody. Bywa, 
że te ogródki ubożeją, są zaniedba-
ne, a z czasem stanowią gąszcz ziele-
ni, w którym niekiedy schronienia szu-
kają nie tylko zwierzęta, ale i bezdom-
ni. Być może z tego powodu niektóre 
administracje są lekko zrażone – mó-
wił. - Bywają sytuacje, że ktoś bierze 
na siebie odpowiedzialność zadbania 
o ogródek a o niego nie dba. Gdy ad-
ministracje chcą zrobić w nich porzą-
dek, wtedy spotykają się z pewnym 
oporem. Takie sytuacje mieliśmy prak-
tycznie w każdym z osiedli. Na szczę-
ście tych zjawisk nie jest za wiele. 
Znacznie więcej jest ogródków dobrze 
utrzymanych, pielęgnowanych – pod-
kreślał z zadowoleniem.

Z kolei mieszkanka z osiedla „Mło-
dych” zwróciła uwagę na problem zbyt 
blisko posadzonych drzew obok bu-
dynków, podając przykład swego do-
mu. - Mieszkam na parterze a pan, któ-
ry sadził drzewka mieszka wyżej. Jemu 
one nie przeszkadzają, a ja mam okna 
zasłonięte przez ogromne brzozy. Jak 

się okazuje, administracja wnioskowa-
ła już w sprawie wycięcia wskazanych 
drzew do Urzędu Miasta, ale nie uzy-
skała zgody na wycinkę. To zresztą nie 
jest odosobniony przypadek, kiedy kil-
kanaście, kilkadziesiąt lat wstecz po-
sadzone nierozważnie drzewa, dziś, 
zdrowe, trudno tak po prostu wyciąć.

Mieszkanka ta poruszyła również 
problem pojemników na odpady wtór-
ne przed jej budynkiem. Wnioskowa-
ła, by przesunąć kontenery sprzed 
jej okien. Argumentowała to między 
innymi względami estetycznymi oraz 
tym, że przyjeżdżające po odpady po-
jazdy, łamią gałęzie drzew. Marian 

Odczyk – zastępca prezesa 
SSM ds. technicznych obiecał 
przyjrzeć się obu poruszonym 
przez lokatorkę problemom.

Inny mieszkaniec z kolei 
wskazał na problem bałaga-
nu w suszarni jego budyn-
ku: Administracja swego cza-
su wywiesiła kartkę zawia-
damiającą o tym, że trzeba 
to pomieszczenie opróżnić, 
w przeciwnym razie wszyst-
ko, co się tam znajduje, wy-
wiezione zostanie do maga-
zynu Spółdzielni. Minęło wie-
le miesięcy a bałagan jest, jak 
był. A tam jest wszystko – te-

lewizor, monitor, stare meble. Wszyst-
ko, co zawadza w mieszkaniu. Jolan-
ta Sobek zgodziła się, że: jest pro-
blem bałaganu w niektórych suszar-
niach, stąd komunikaty administracji, 
ale są pewne obawy ruszyć to czyjeś 
mienie. Temat jest delikatny. Obiecała 
zarazem, że Spółdzielnia przyjrzy się 
jeszcze sprawie i spróbuje podjąć in-
terwencję we wskazanym adresie.

Mieszkaniec „Bańgowa” pochwalił pra-
cę dozorczyni, pracującej przy jego bu-
dynku, ale podniósł również problem 
dotyczący gazu. – Pod moim balkonem 
mam skrzynkę z gazem, z kolei wzdłuż 
chodnika, biegnącego pod balkonami 
są wypiętrzone przez korzenie studzien-
ki. Mam obawy, czy jeżeli studzienki ga-
zowe są naruszone, to czy rury gazowe 
w ziemi też nie są? – zauważył. Marian 
Odczyk uspokoił, że połączenia gazowe 
są bardzo sztywne i nie ma możliwości, 
aby korzenie drzew spowodowały aż ta-
kie skutki, co nie znaczy, że obudowa 
się korzeniom nie poddaje – ocenił.

Bywało w poprzednich latach, że 
spotkanie laureatów Zielonego Kon-
kursu zdominował jeden problem. Czy 
to dotyczący obowiązku sprzątania 
klatek schodowych - nie sprzątania, 

LAUREACI  
ZIELONEGO KONKURSU 2016:

osiedle „Chemik”
- Dariusz wiktorzak, ul. A. Zgrzebnioka 38A

osiedle „Centrum”
- jan wolny, ul. Michałkowicka 21

osiedle „Tuwima”
- Danuta, jarosław Kąccy, ul. W. Korfantego 9B

osiedle „Michałkowice”
- Krystyna Płaczek, Stawowa 7

osiedle „Młodych”
- jolanta, Stefan Fudel, ul. J. Stęślickiego 3

osiedle „węzłowiec”
- irena, jan labryga, ul. Grunwaldzka 2C

osiedle „Bańgów”
- Marek Cieślak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 37

Zielony 
Konkurs 2016 
zakończony
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czy na przykład parkingów 
– braku dostatecznej ilości 
miejsc postojowych w osie-
dlach. Tym razem głosów 
w dyskusji było kilka i to na 
zupełnie różny od siebie te-
mat. Zarząd SSM odnotował 
wszystkie uwagi, wskazówki 
mieszkańców i dalej – prze-
kazał je też poszczególnym 
administracjom.

Upominki
Chwilę później, zebrani 

w niewielkiej sali konferen-
cyjnej mieszkańcy odbiera-

li z rąk jolanty Sobek i ja-
na Dudka – książki i albumy 
o tematyce – nie inaczej – 
pielęgnacji roślin oraz słod-
kie upominki. Składając gra-
tulacje, życzono sobie: „Oby 
tak dalej”. Stwierdzono na-
wet przy okazji, że na nie-
jednym balkonie potrafi być 
jak w ogrodzie. Patrząc z ze-
wnątrz na niektóre ukwieco-
ne balkony, ot, z osiedlowe-
go chodnika czy trawnika, 
trudno się z tym poglądem 
nie zgodzić. Rafał Grzywocz
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475
s-492/11-16

BEZ STREF!

PO CAŁYM ŚLĄSKU

TAXI
533-966-533
B U D G E T

1,92 zł/km 4,80 zł
na start
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ul. Michałkowicka 21

Tak się w tym roku złożyło, 
chyba po raz pierwszy, 

że wszyscy wytypowani przez komi-
sje laureaci – mimo pięknych osiedlo-
wych ogródków przydomowych – to 
właściciele balkonów. i oni też w po-
łowie października spotkali się wspól-
nie w siedzibie Zarządu SSM, by ode-
brać podziękowania i symboliczne 
upominki. Mówiono o kwiatach, ale 
wyszły w dyskusji też niektóre pro-
blemy, bolączki mieszkańców.

Począwszy od maja – miesiąc w mie-
siąc – publikowaliśmy najładniejsze, 
zielone (kolorowe) zakątki naszych 
osiedli. Najciekawsze balkony, pięk-
nie zadbane przydomowe ogródki 
– w skrócie: łowiliśmy perełki.

Przykład dla innych
Zwieńczeniem kilkumiesięcznych 

poszukiwań jest każdego roku spo-
tkanie laureatów w siedzibie Spół-
dzielni. - Chciałbym, by te wyróżnie-
nia zmobilizowały Was do tego, aby-


