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Zmiana opłat po 7 latach

Narodowe święto
Wielki  konkurs
Plan renowacji
Wiało,  łamało

Komplety strojów rozdane 

czytaj 
str. 24

Widoczna na zdjęciu biała opaska to... nie zgadliście 
Szanowni Czytelnicy, to... nie śnieg. Tym czymś 

jest sól, jaką jakiś totalny bezmózgowy tuman obsy-
pał drzewko przy Grunwaldzkiej 5 i niejako skazał je na 
uschnięcie.

Słów  brakuje  na  określe-
nie walorów umysłowych ta-
kiego osobnika, na określe-
nie, fuj, jego zachowania, bo 
na  usta  pchają  się  wyłącz-
nie  wyrazy  uznawane  za 
nieparlamentarne.  Takiemu 
głąbowi życzymy – a nie na-
leżymy  do  osób  mściwych 
–  by  drzewko  to  śniło  mu 

się  koszmarami  po  nocach 
i by widział je gdzie tylko się 
obróci,  by  towarzyszyło  mu 
na  każdym  kroku  i uschły-
mi gałązkami przypominało, 
to  mnie  wykończyłeś  –  cie-
szysz się baranie?.

Wierzyć  się  bowiem  nie 
chce, że z jednej strony do-

ciąg dalszy na str. 17

Czy to ma rozum?
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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

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
-  każdy  poniedziałek  w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
-  każdy  poniedziałek  w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
STefania DZiura-LaTTka, DaMian ŁąCZyńSki*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
4. grudnia 2017 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 8. stycznia 2018 r. dyżurować będą  

Barbara Henel, Andrzej Jagiełło 
*skład osobowy może ulec zmianie 

Święto Niepodległości
11 listopada 1918 roku nie było żadnej Polski. Była obietnica Polski, 

niewyraźna i nie do końca jasna. Polska się odradzała. Nikt w tym 
momencie historii nie wiedział, co to znaczy. W jakich będzie granicach, w jakim 
porządku politycznym i prawnym. Po 123 latach niewoli i rozbicia nie było żad-
nej Polski. Jednak tę datę - upamiętniającą przekazanie przez Radę Regencyjną 
władzy nad wojskiem przybyłemu do Warszawy z twierdzy w Magdeburgu Józe-
fowi Piłsudskiemu - przyjęto za Dzień Niepodległości. Piłsudski zaś ogłosił po-
wstanie niepodległego Państwa Polskiego 16  listopada. Zapraszamy do chwili 
zadumy i do udziału w okolicznościowych obchodach.
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uCHWaŁa nr 40/2017
z dnia 30 października 2017 r.

rady nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w sprawie:  ustalenia  stawek  eksploatacji  podstawowej 
dla lokali mieszkalnych

Działając w oparciu o § 24 ust 2 pkt 10 Statutu SSM Ra-
da Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

u C H W a L a
§1

Stawki  eksploatacji  podstawowej  za  lokale  mieszkalne 
w wysokości:
-  eksploatacja  podstawowa  lokale  mieszkalne:

2,30 zł/m2/m-c
-  eksploatacja  podstawowa  lokale  mieszkalne  nierucho-

mość  7012 usytuowana  przy  ul.  Grunwaldzkiej  16: 
2,20 zł/m2/m-c

§2
Wniosek Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-

niowej stanowi załącznik do Uchwały.
§3

Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr 39/2010 
z dnia 25. 10. 2010 r. w zakresie § 1 pkt 1. i 3.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

raDa naDZOrCZa

Tym  razem  Rada  miała  do  rozpa-
trzenia  dziewięć  punktów  porządku 
dnia.  Wśród  nich  znalazły  się  regula-
cje opłat wynikające m.in.  ze 
zmiany w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych. Regu-
lacje dotyczą  lokali mieszkal-
nych i garaży w części zależ-
nej  od  spółdzielni.  Nadmień-
my  w tym  miejscu,  że  ostat-
nie  zmiany  wysokości  opłat 
w tym  zakresie  wprowadzo-
no  1.  02.  2011  r.  w przypad-
ku lokali mieszkalnych i 1. 07. 
2013 r. w przypadku garaży.

W rzeczowym  i obszer-
nym uzasadnieniu do zmiany 
opłat za mieszkanie czytamy: 
W zasobach  SSM  obowiązu-
ją  obecnie  stawki  za  eksplo-
atację  podstawową  w zakre-
sie  lokali mieszkalnych w na-
stępujących wysokościach:
- 2,18 zł/m2/m-c dla członków 

SSM  oraz  2,25  zł/m2/m-c
dla  osób  niebędących 
członkami (nie dotyczy nie-
ruchomości  7012  ul.  Grun-
waldzka 16)

- 2,08 zł/m2/m-c dla członków 
SSM  oraz  2,15  zł/m2/m-c
dla  osób  niebędących  członkami 
(nieruchomość  7012  ul.  Grunwaldz-
ka 16).
Opłaty  wnoszone  w ramach  stawki 

eksploatacja podstawowa przeznaczo-
ne są na pokrycie:
- kosztów administracji i zarządza-

nia (w tym  między  innymi  amorty-
zację  środków  trwałych,  zakup  ma-
teriałów  i przedmiotów  nietrwałych, 
koszty  utrzymania  lokali  własnych, 
opłaty pocztowe, prowizje bankowe, 
usługi telekomunikacyjne, płace)

- kosztów prac porządkowych (obej-
mują  sprzątanie,  utrzymanie  zieleni 
wraz z potrzebnymi do tego materia-
łami, akcję zima)

- kosztów utrzymania techniczne-
go budynku (obejmują  konserwa-
cje instalacji c.o., elektrycznej, wod.-
-kan.,  domofonowej,  drobne  napra-
wy  wykonywane  przez  konserwato-
rów,  płace  konserwatorów,  koszty 
materiałów związanych z konserwa-
cjami, drobnymi naprawami itp.)

- pozostałych kosztów eksploata-
cyjnych (tj.  energia  elektryczna  dla 
oświetlenia klatek schodowych, piw-

nic, ubezpieczenie budynków, prze-
glądy  techniczne  wymagane  pra-
wem budowlanym, usługi dezynsek-
cji,  deratyzacji,  usługi  transportowe, 
usługi  geodezyjne,  przeglądy  BHP 
i ppoż. itp.)
Stawki w dotychczasowej wysokości, 

które obowiązują od prawie siedmiu lat 
nie  wystarczają  na  pokrycie  kosztów 
eksploatacji ponoszonych przez Spół-
dzielnię.

Ostatnia  zmiana  wysokości  opłat 
miała  miejsce  1.  02.  2011  r.,  od  te-
go czasu nastąpił wzrost wskaźników, 
bezpośrednio wpływających na wyso-
kość kosztów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości mieszkalnych tj.:
- inflacja za  okres  2011-2017  wynie-

sie  8,9% (7,5%  +  planowana  1,3% 
w 2017 r.)

- podatki  w latach  2011-2017:  poda-
tek  od  budynków  wzrósł  o 14,1%, 
podatek  od  gruntów  wzrósł  o 25% 
(dotyczy  nieruchomości  pozostają-
cych na majątku SSM)

- płaca minimalna  w okresie  2011-
2018 wzrosła o 51,5% (…)

- wzrost kosztów remontów i eksplo-
atacji oraz wszelkich usług
Zgodnie  z art.  4  ustawy  o spółdziel-

niach  mieszkaniowych  właścicie-
le  lokali  są  zobowiązani  uczestniczyć 
w pokrywaniu  kosztów  związanych 
z eksploatacją  i utrzymaniem  nieru-
chomości  i utrzymaniem  nieruchomo-

ści wspólnych.
W zakresie  eksploata-

cji  podstawowej  na  koniec 
2016 r.  zanotowano  sal-
do  ujemne  w wysokości: 
-490  449,78  zł,  przy  zrów-
noważeniu  wydatków  z do-
chodami  pozostałych  skład-
ników  kosztów  lokali  miesz-
kalnych.

Ustawą  z 20  lipca  2017  r. 
wprowadzono zmiany w usta-
wie  o spółdzielniach  miesz-
kaniowych.  W myśl  nowych 
przepisów,  każdy  kto  posia-
da  lokatorskie  i własnościo-
we prawo do  lokalu staje się 
z mocy  ustawy  członkiem 
spółdzielni, natomiast w przy-
padku  prawa  odrębnej  wła-
sności  wymagane  jest  zło-
żenie  deklaracji.  W związ-
ku  z tym  nie  ma  możliwości 
utrzymania  różnicy  w opła-
tach  eksploatacyjnych  dla 
członków  SSM  i osób  niebę-
dących  członkami  w wysoko-
ści 0,07 zł/m2/m-c.

Nowe uwarunkowania prawne, ana-
liza  kosztów  eksploatacji  podstawo-
wej lokali mieszkalnych na przestrze-
ni  ostatnich  lat,  przewidywane  wyni-
ki finansowe za rok 2017 oraz potrze-
by  w zakresie  utrzymania  zasobów 
mieszkaniowych na przynajmniej do-
tychczasowym  poziomie  przemawia-
ją  za  dokonaniem  zmiany  wysoko-
ści opłat.

Nakłady  na  eksploatację  podstawo-
wą  lokali  mieszkalnych  w roku  2016 
wyniosły:  17  040  617,03  zł,  co  daje 
2,30 zł/m2/m-c.

Dlatego  proponujemy  przyjąć  na 
eksploatację podstawową lokali miesz-
kalnych  właśnie  stawkę  w wysokości 
2,30 zł/m2/m-c dla  wszystkich  oprócz 
nieruchomości  nr  7012 przy ul. Grun-
waldzkiej 16 gdzie proponujemy staw-
kę w wysokości 2,20 zł/m2/m-c. W bu-
dynku  przy  ul.  Grunwaldzkiej  16  nie 
ma  instalacji  centralnego ogrzewania, 
mieszkania  posiadają  ogrzewanie  in-
dywidualne  gazowe,  dlatego  opłata 

 Obradowała rada nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zmiana opłat po 7 latach, wybrano 
biegłego, przyjęto regulamin

30 października tradycyjnie w salce obrad przy ul. Boh. Westerplatte 20 
odbyło się posiedzenie rady nadzorczej SSM.
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uCHWaŁa nr 41/ 2017
z dnia 30 października 2017 r.

rady nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w sprawie: ustalenia stawek za eksploatację  i utrzyma-
nie lokali garażowych

Działając w oparciu o § 24 ust. 2 pkt 10 Statutu SSM Ra-
da Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

uCHWaLa
§ 1

Stawkę eksploatacji za lokale garażowe w wysokości:
- 1,40 zł/m2/m-c  netto –  podstawowa  stawka  za  eks-

ploatację  i utrzymanie  lokali  garażowych  (bez  opłat 
za  energię  elektryczną),(nie dotyczy nieruchomości 
nr 7070 G 13 przy ul. Jagiełły 15)

§ 2
Wniosek Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-

niowej stanowi załącznik do Uchwały.
§ 3

Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr 39/2012 
z dnia 25.06.2012 r.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

raDa naDZOrCZa

Każdego  roku  wydarzenie  przycią-
ga  liczną,  ba,  coraz  liczniejszą  grupę 
dzieciaków,  kolejne  roczniki  siemia-
nowiczan.

Rada  Osiedla  i administracja  zapra-
szają  na  następne  spotkanie  z Mi-
kołajem,  które  odbędzie  się  we  wto-
rek,  5 grudnia br.  w sali  gimnastycz-
nej  Gimnazjum  nr  2  im.  Powstańców 

Śląskich  (ul.  Przyjaźni 28).  Tego  po-
południa  z pewnością  nie  zabraknie, 
jak zwykle dobrej zabawy – kto był ten 
wie – i masy niespodzianek. Zapisy do 
22 listopada br. (środa) przyjmuje ad-
ministracja osiedla „Michałkowice” przy 
ulicy Harcerskiej – osobiście  lub  tele-
fonicznie: 32 228 57 38.

Ważne: Przy wciąż rosnącym zainte-
resowaniu  wzięciem  udziału  w impre-
zie (w zeszłym roku 115 dzieci i co naj-
mniej  drugie  tyle  opiekunów),  mając 
na  względzie  kwestie  organizacyjne 
i bezpieczeństwa,  zdecydowano  się 
zamknąć  przedział  wiekowy  uczestni-
ków widełkami: 2-10 lat.  rg

Zapisy do 22 listopada br.

Spotkanie z Mikołajem 5 grudnia br.!

Od kilkudziesięciu lat, jedną z najpopularniejszych imprez, odbywają-
cych się w osiedlach SSM – śmiało można powiedzieć: sztandaro-

wą rady Osiedla i administracji „Michałkowice” – jest spotkanie ze św. Mi-
kołajem. nadchodzi ten czas...

jest  pomniejszona  o konserwację  in-
stalacji c.o., którą oszacowano na po-
ziomie 0,10 zł/m2/m-c.

Proponowana  opłata  w wysokości 
2,30 zł/m2/m-c jest wyższa od obecnie 
obowiązującej dla członków SSM 2,18 
zł/m2/m-c  o 5,5%. Natomiast  porów-
nując  rok  2016  z rokiem  2011  kosz-
ty  eksploatacji  podstawowej 
lokali  mieszkalnych  wzrosły 
o 8,3%.

Skutek finansowy dla lo-
kalu mieszkalnego o po-
wierzchni 50 m2 to kwota 
6,00 zł miesięcznie  (50  m2 
x 0,12 zł/m2/m-c).

Garaże
Z kolei w przypadku garaży 

poza  argumentacją  dotyczą-
cą zmian ustawowych  i wyni-
kających z wszelkich pochod-
nych  kształtujących  koszty 
w uzasadnieniu podkreślono:

Coraz  starsze  zasoby  lo-
kali  garażowych  wymaga-
ją  coraz  większych  nakła-
dów  na  remonty,  a w ra-
mach  obecnie  obowiązują-
cych stawek (1,30 zł/m2/m-c
netto  dla  członków  Spół-
dzielni  oraz  1,37  zł/m2/m-c
netto  dla  osób  nie  będą-
cych  członkami)  na  fun-
dusz remontowy przeznaczono tylko 
0,30 zł/m2/m-c netto, co rocznie daje 
kwotę 116 tys. zł. Nie ma więc moż-
liwości wykonania często nawet nie-
zbędnych  prac  remontowych,  któ-
re  muszą  być  przekładane  w cza-

sie. Dlatego, aby chociaż w niewiel-
kim  stopniu  zwiększyć  możliwo-
ści  remontowe  nieruchomości  ga-
rażowych  proponujemy,  zwiększyć 
opłatę  na  fundusz  remontowy  ga-
raży do kwoty 0,40 zł/m2/m-c netto, 
a tym samym stawkę za eksploata-
cję  i utrzymanie  lokali  garażowych 

(bez  opłat  za  energię  elektrycz-
ną)  do  wysokości:  1,40 zł/m2/m-c 
netto (nie  dotyczy  nieruchomości 
7070 G13 przy ul. Jagiełły 15).

Skutek finansowy dla gara-
żu członka SSM o powierzchni 

15,80 m2 wynosi: 1,58 zł netto mie-
sięcznie (15,80 m2 x 0,10 zł/m2/m-c).”

Ponadto, Rada po rozpoznaniu zgło-
szonych ofert badanie sprawozdania fi-
nansowego powierzyła powierzyła po-
siadającemu  ogromne  doświadczenie 
w badaniu  Przedsiębiorstwu  Usługo-
wemu „PAGE” sp. z o.o. w Katowicach.

Rada bez uwag, pozytywnie 
rozpatrzyła informacje o:
-  wynikach  działalności  go-
spodarczo-finansowej  SSM 
za 9 m-cy br,
- finansowym wykonaniu fun-
duszu  remontowego SSM za 
9 m-cy br.,
-  wykonaniu  rzeczowym 
planu  remontów  SSM  za 
9 m-cy br.,

oraz  upoważniła  Zarząd 
SSM do dokonania czynności 
prawnych  związanych  z na-
byciem  na  rzecz  Siemiano-
wickiej  Spółdzielni  Mieszka-
niowej,  prawa  użytkowania 
wieczystego  niezabudowa-
nych  nieruchomości  o łącz-
nej  pow.  407  m2,  co  związa-
ne  jest  z wymogiem  budo-
wy  drogi  pożarowej  dla  bu-
dynków  mieszkalnych  zloka-
lizowanych  przy  ul.  Kościel-
nej 34, 36.

Rada przyjęła także:
-  Regulamin  przyznawania  medalu 

„Zasłużony  dla  rozwoju  Siemiano-
wickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej” 
–  w stopniu  brązowym,  srebrnym 
i złotym.  pes

Oszczędzając ciepło pamiętaj o prawidłowej wentylacji!!!
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Przy okazji Jubileuszu 60-lecia Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nieco inaczej przyglądamy się wszystkim 
siedmiu osiedlom, jakie składają się na Spółdzielnię. Więcej z historii, co nieco bieżących informacji, w tym wyzwań 

przeszłych i przyszłych oraz ciut ciekawostek...

„Michałkowice” powstawały w kilku etapach
Ponad pół wieku temu na terenach dzisiejszych michałkowickich zasobów spółdzielczych były, albo pola 

uprawne gospodarzy, zabudowania ze starej cegły, osadniki kopalniane, albo ogródki działkowe i nieużytki. 
W drugiej połowie XX wieku nastąpił w Polsce boom mieszkaniowy i wzniesiono na tej fali liczne wielokondygna-
cyjne zabudowania.

Główna ulica, wokół osiedla
Michałkowice  przypominają  trochę 

„Centrum”.  Główna  ulica  -  kościelna 
(w PRL ul. 15 Grudnia) wraz z jej sta-
rymi/zabytkowymi  kamienicami  zosta-
ła, choć nie w całości zachowana. Tak 
i w „Centrum”  –  Śląska  (do  niedaw-
na  k. Świerczewskiego)  i Powstań-
ców. Natomiast w ich okolicy utworzo-
no  głównie  na  przełomie  lat  60.,  70. 
i 80.,  kilka  (mini)  osiedli.  W „Centrum” 
–  kolejowa,  wieżowce  przy  Śląskiej 
46-48-50,  a także  Powstańców,  ry-
szarda Gansińca,  tak  tutaj  -  os.  „ro-
botnicze” (d. aleksandra Zawadzkie-
go),  Przyjaźni,  „Fabud”  i nienależące 
do SSM osiedle na styku dwóch miast: 
Siemianowic Śl.  i Chorzowa  -  „W. Bu-
dryka”  (zwyczajowa  nazwa  „Falklan-
dy”).  Nie  w każdym  przypadku  to  ich 
oficjalne nazwy. Część z nich występu-
je tylko potocznie od nazwy ulicy.

Zasoby  Siemianowickiej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej  dzielą  się  w Michałko-
wicach na dwa rejony. W części Przy-
jaźni/Pocztowa/kościelna,  „fabud” 
Spółdzielnia administruje blisko 3/4 bu-
dynkami  wielorodzinnymi,  w „Robotni-
czym” – połową. To oznacza, że nasze 
zasoby  sąsiadują/graniczą  z terenami, 
zarządzanymi przez Urząd Miasta,  in-
ne spółdzielnie albo wspólnoty miesz-
kaniowe.  Tym  samym  bywa,  że  aby 
coś załatwić z korzyścią dla mieszkań-
ców  różnych  budynków  nie  wystarczy 
decyzja  władz  SSM.  Potrzeba  się  do-
gadać, np odnośnie wspólnego stano-
wiska  kontenerowego  na  odpady,  czy 
wykonania nowego parkingu.
robotniczego/Zawadzkiego rozkwit

Najstarszą  częścią  zasobów  SSM 
w Michałkowicach  są  zabudowa-
nia  osiedla  Robotniczego  (Aleksan-
dra  Zawadzkiego),  powstałe  na  grun-
tach  dawnych  pól  uprawnych  gospo-
darzy. Początek  lat  60.  to w tym  rejo-
nie plac budowy. Pierwszym przejętym 
do  eksploatacji  –  według  dokumenta-
cji administracji – był budynek przy uli-
cy Władysława andersa 6 (wówczas 
Leona kruczkowskiego)  –  w pierw-
szym kwartale roku 1960. W kolejnym 
roku oddano do użytku trzy kolejne do-

my – Władysława andersa 8, Walen-
tego fojkisa 5  i Marii Dąbrowskiej 
1. Dalej w latach 1962-1963 zasiedla-
no budynki: Władysława Sikorskiego 
1, Walentego fojkisa 3 i Władysława 
andersa 4.  Siedziba  pierwszej  osie-
dlowej  administracji  musiała  być  na 

miejscu, wybrano więc jeden z budyn-
ków  przy  ulicy  Władysława andersa  
(L. kruczkowskiego).  Tam  też  od 
1962 roku działała Rada Osiedlowa.

Jeszcze  w drugiej  połowie  lat  60. 
wybudowano  budynki  przy  ulicach 
Obrońców Warszawy 1,  9  i ponad 
dekadę  później  emilii Plater 21 oraz 
na  terenie  byłych  ogródków  działko-
wych – Władysława Sikorskiego 2-4.

Jako  ciekawostkę  można  dodać,  że 
jedno  z mieszkań  przy  ulicy  Włady-
sława Sikorskiego 4 było „10-tysięcz-
nym mieszkaniem w województwie ka-
towickim wybudowanym pod patrona-
tem ZSMP w KBW Fabud”. W czasach 
PRL skrzętnie takie fakty odnotowywa-
no i honorowano, czego dowodem jest 
pamiątkowa tablica.

Osiedle to od początku – co podkreśla-
ją  jego mieszkańcy – charakteryzowało 
dobre  położenie.  -  Tu odkąd pamiętam 
zawsze było spokojnie, bezpiecznie, bez 
chacharstwa, jakby na uboczu centrum. 
Blisko do sklepów, przedszkola, szkoły, 
parków („Park  Górnik”  i „Park  Ludowy”, 
potocznie „Kozie Górki” – dziś zaniedba-

ny - dop.) i na ogródki działkowe. Od za-
wsze była dobra komunikacja, bo blisko 
do przystanków autobusowych i nie było 
nigdy tu aż tylu samochodów pod bloka-
mi. Problem z parkowaniem dopiero jest 
tak naprawdę od jakichś kilku lat. Poza 
tym, wszyscy się tutaj znają choćby z wi-
dzenia i to jest plus – wyliczała Lidia Ma-
rek, jedna z mieszkanek. 

Przez  długie  lata  charakterystyczne 
dla tego osiedla było to, że nie  istnia-
ła tutaj duża migracja wśród mieszkań-
ców.  Dotyczyło  to  nie  tylko  zasobów 
SSM. Jak ktoś wprowadził się w latach 
60./70., mieszka do dzisiaj. Dopiero te-
raz, w drugiej dekadzie XXI wieku od-
chodzi  (umiera)  powoli  coraz  więcej 
jego pierwszych  lokatorów. Przez  lata 
mieszkańcy  z innych  rejonów  Siemia-
nowic Śl. określali je – obiektywnie czy 
nie – jako „osiedle ludzi starszych”, to 
się jednak wyraźnie zmienia.

kolejne kroki
Równolegle  od  drugiej  połowy  lat  60. 

do początku  lat 70. w miejscu kamienic 
i ogródków działkowych powstało 9 bu-
dynków przy ulicy Pocztowej oraz rogo-
wy połączony z Pocztową 1 – położony 
przy głównej ulicy Michałkowic: kościel-
na 12, 12a. Do dzisiaj sąsiadują one ze 
starymi przedwojennymi kamienicami.

Przydziały na nowe mieszkania loka-
torzy otrzymywali zwykle z okazji jakie-
goś narodowego święta, np. 22 Lipca. 
Szczególnie na początku lat 60. łatwiej 
było o mieszkanie, gdyż w kolejce cze-
kało  się  2-3  lata.  Wielu  spółdzielców 
mogło wziąć w swoim zakładzie pracy 
pożyczkę  na  wykupienie  wkładu  i po 
spłaceniu  1/3  występować  o umorze-
nie pozostałej sumy.

Długoletni działacz Rady Osiedlowej 
i jej  poprzedni  przewodniczący  Hen-
ryk Płaczek  wspominał:  -  Kolejność 
na liście przydziałów w początkowym 
okresie była bardzo przestrzegana. 
Pierwsze osoby z listy miały możli-
wość wybrania, ich zdaniem, najbar-
dziej atrakcyjnych mieszkań. Najwięk-
szą popularnością cieszyły się miesz-
kania na I i II piętrze.

Aby z biegiem lat sprostać coraz więk-
szemu popytowi, ówczesne władze pro-

W grudniu 2013 roku orkan 
przypomniał, że ul. kościelna 36  

to była kiedyś ul. 15. Grudnia
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ponowały  spółdzielniom  różne  rozwią-
zania.  Często  ilość  nie  przechodziła 
w jakość.  Nie  było  też  tylu  fachowców 
odpowiednio  przygotowanych  na  bu-
dowlano-mieszkaniowy boom. Był więc 
okres,  kiedy  w budowę  domów  anga-
żowali  się  przyszli  lokatorzy 
i uczestniczyli w tzw. systemie 
patronackim.  W ten  sposób 
Spółdzielnia  oddała  do  użyt-
ku  kilkaset  mieszkań,  zosta-
ły  zrealizowane  m.  in.  budyn-
ki  przy  Pocztowej 15  i póź-
niej  Stawowej 5,  7,  11,  11a, 
Władysława Sikorskiego 2-4 
– już w latach 70. Każdy spół-
dzielca,  który  decydował  się 
na  mieszkanie  w patronacie 
mógł odpracować na budowie 
wyznaczoną  liczbę godzin, by 
później, proporcjonalnie do te-
go,  mieć  pomniejszony  jego  osobisty 
wkład finansowy. Zazwyczaj były to pra-
ce  pomocnicze,  np.  murarskie.  Pracu-
jący  w systemie  patronackim  pilnowali 
siebie nawzajem, więc trudno było o wy-
konanie  jakiejś  fuchy.  Ale  też  ludzie  ci 
nie byli fachowcami, co z biegiem czasu 
odbijało się na jakości tych budynków.

Na  początku  lat  70.,  kiedy  powstał 
KBW  „Fabud”,  zapadła  decyzja,  że 
pierwsze  budynki  realizowane  techno-
logią wielkopłytową powstaną w Michał-
kowicach.  Na  przeszkodzie  w wybu-
dowaniu  ogromnych,  dziesięciopiętro-
wych  budynków  przy  ulicy  Przyjaźni 
i kościelnej  (d.  15 Grudnia)  stanęły 
szkody  górnicze  i nieodpowiednie  wa-
runki geologiczne. Niemniej teren, gdzie 
wcześniej były między innymi: pola, go-
spodarstwo,  dawne  przedszkole  i bo-
isko – w miarę możliwości – zabudowa-
no domami kilkukondygnacyjnymi.

W latach  siedemdziesiątych  wznie-
siono  też  w miejscu  dawnych  domów 
(w tym baraków – dop.) mieszkalnych 
dla pracowników kopalni „Michał” oraz 
stawów/osadników  kopalnianych  bu-
dynki przy ulicy Stawowej oraz strze-
liste „wielkopłytowce” (nazywane swe-
go  czasu  „Manhatanem”  –  dop.)  przy 
ulicy Wyzwolenia 6,  8,  10 jako  osie-
dle „Fabud”.

W tej dekadzie oddano do użytku naj-
więcej  mieszkań,  ale  też  znaczna  ich 
liczba trafiała do  ludzi, którzy nie wid-
nieli  na  spółdzielczej  liście.  Dyspono-
wały nimi różne władze miejskie i woje-
wódzkie.  - Część spółdzielczych dzia-
łaczy próbowało sprzeciwiać się takiej 
sytuacji, niektórzy na znak protestu re-
zygnowali lub zawieszali swoją dzia-
łalność – wspominał Henryk Płaczek.

Trudno  było  o sprawiedliwy  rozdział 
mieszkań w tamtym czasie. Pracowni-
cy  dużych  zakładów  przemysłowych, 
kopalni  i huty  mieli  uprzywilejowaną 
sytuację  tak,  jak  działo  się  to  w całej 
gospodarce.

Co do samych mieszkań było tak, że 
kiedy  już się wprowadzano, okazywa-
ło się nieraz, że są problemy z ciśnie-
niem  gazu,  wody,  odprowadzaniem 
ścieków.  Budynki  oddawano  dosyć 

szybko, bo takie były potrzeby miesz-
kaniowe. Bywało jednak, że miesiąca-
mi  starano  się  jeszcze  uporać  z pro-
blemami.  Mimo  wszystko  fakt  otrzy-
mania  swojego  M-3  lub  M-4  przewa-
żał  nad  wspomnianymi  niedociągnię-
ciami.  Niektóre  braki  udawało  się  na-

prawić  w tzw.  czynach  społecznych. 
Lokatorzy pod okiem inwestora wspól-
nie  sprzątali  odpady  budowlane  po 
niedawnych  placach  budowy,  sadzi-
li  drzewa,  krzewy,  nierzadko  układali 
chodniki,  a nawet  zakładali  osiedlowe 

oświetlenie. - Każdy myślał o tym, że-
by jak najszybciej zamiast błota woko-
ło domu mieć drogi, chodniki i zielono. 
Dlatego też sadzono między innymi 
szybko rosnące topole, które jednak 
z czasem stały się problemem i spół-

dzielnia na wniosek miesz-
kańców te pylące drzewa wy-
cinała i wycina  –  mówił  an-
drzej Wądołowski, mieszka-
niec osiedla.

Budowa domów 
i sąsiadującej 

infrastruktury to jedno...
Zarząd  SSM  zlecał  również 

(na zasadach umarzanych kre-
dytów)  swojemu  przyspółdziel-
czemu  Zakładowi  Budowlano-
-Remontowemu,  tudzież  KBW 
„Fabud” realizację projektów bu-
dowy obiektów towarzyszących, 

na przykład przychodni lekarskiej przy uli-
cy kościelnej 32, szkoły przy ulicy Przy-
jaźni czy pawilonu handlowego przy Wy-
zwolenia 13 – dzisiaj „Społem”. Po zakoń-
czeniu inwestycji przekazywano je służbie 
zdrowia,  oświacie,  konkretnemu  najem-
cy. Spółdzielnia miała więc udział nie tylko 
w budownictwie  mieszkaniowym  Michał-
kowic,  ale  i zagospodarowaniu  tego,  co 
jest wokół, co było niezbędne mieszkań-
com od początku zasiedlenia.

Dzisiaj, jak każde z osiedli SSM, tak 
i michałkowickie  zasoby  się  starzeją, 
a niektóre problemy ewoluują. Oprócz 
pozytywów w postaci nowych inwesty-
cji,  remontów,  czy  organizowanej  co-
rocznie  przez  Radę  Osiedla  i admini-
strację  popularnej  imprezy:  spotkanie 
z Mikołajem,  są  i problemy.  Do  głów-
nych  –  jak  zaznacza  Lucjan Błach-
no – kierownik ADM, należą: odglono-
wanie zabrudzonych ciemnozielony-
mi algami elewacji budynków - admi-
nistracja podjęła już stosowne działa-
nia, zły stan techniczny niektórych sie-
ci kanalizacyjnych przy ulicy Przyjaźni 
oraz Kościelnej, przez co zalewa piw-
nice – od wielu lat są tylko zapowie-
dzi wymiany formułowane przez kolej-
ne władze miasta, ale na tym się koń-
czy, a także potrzeby parkingowe nie-
których części osiedla, np. przy ulicy 
Wyzwolenia – był przygotowany pro-
jekt w ramach Budżetu Obywatelskie-
go na parking, ale nie przeszedł - wyli-
czał kierownik administracji.

I tak  jak  w innych  osiedlach:  czas 
pokaże,  jakie sprawy uda się załatwić 
w najbliższej  przyszłości,  a na  jakie 
przyjdzie jeszcze poczekać. A co jesz-
cze wyjdzie, bo wyjdzie. 

Rafał Grzywocz

ciami.  Niektóre  braki  udawało  się  na-

Siedziba  ADM  wędrowa-
ła  wraz  z rozbudową  osiedla:  od 

ul. Wł. Andersa (L. Kruczkowskiego), 
przez Przyjaźni  42A, do Harcerskiej 

(J. Hadamika), gdzie jest obecnie.

szybko, bo takie były potrzeby miesz-

Cyferki 
a pod nimi kryją się...

Dzisiaj osiedle „Michałkowice” to:
- 91 025 m2 powierzchni,
- 49 budynków mieszkalnych, 
- 125 klatek,
- 1785 mieszkań,
- ponad 4100 osób zamieszkałych,
- 7 lokali użytkowych,
- 73 garaże,
- 70 600 m2 terenów zielonych,
- 5 placów zabaw,
- Przewodniczącym Rady Osiedla 

jest Dariusz Bochenek
- Kierownikiem ADM jest 

Lucjan Błachno

Budynki przy ul. Wł. andersa 
są w michałkowickich zasobach SSM najstarsze



8 MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2017

Osiedle „Centrum”
andrzej Jagiełło –  przewodniczą-

cy  RO:  Na  powakacyjnych  posiedze-

niach  Rady  Osiedla  omawialiśmy  kil-
ka  ważnych  tematów.  We  wrześniu 
zajęliśmy  się  między  innymi  przygo-
towaniami  do  biegu  przełajowego,  ja-
ki  został  zorganizowany  (9  września 
br.)  wspólnie  z MOSiRem  a pod  pa-
tronatem Prezydenta Miasta w „Parku 
Pszczelnik”  i okolicach,  w ramach  Ju-
bileuszu 60-lecia SSM. Cieszymy się, 
że  impreza się udała. Dopisała pogo-
da i frekwencja.

Wspólnie  z kierownictwem  ADM 
„Centrum”  rozmawialiśmy  o przygoto-
waniach budynków do sezonu grzew-
czego oraz administracji do zimy.

W październiku skupiliśmy się na re-
alizacji  zadań  w zakresie  infrastruktu-
ry  i zagospodarowania  terenów.  Pod-
sumowaliśmy  wykonanie  planu  robót 
za III kwartały br. i przyjrzeliśmy się ro-
botom bieżącym. Ważnymi zadaniami 
były albo są, takie prace jak:
- Wykonanie nowego zamykanego na 

klucz śmietnika przy ulicy Powstań-
ców 54,  który  dotychczas  często 
był przeładowany między innymi od-
padami pochodzącymi z pobliskiego 
cmentarza, na co skarżyli się lokato-
rzy. Teraz nie odnotowujemy skarg. 

- Remonty kolejnych kilku klatek scho-
dowych.  Spoglądając  w wieloletnie 
plany  można  powiedzieć,  że  po-
woli  zbliżamy  się  do  momentu,  że 
wszystkie  klatki  schodowe  osiedla 
„Centrum” będą odmalowane.

-  Ruszyły  wreszcie  roboty  związane 

z odglonowywaniem  elewacji  pierw-
szych budynków osiedla – od budyn-
ku  przy  ryszarda Gansińca 4.  Nie 

ma tak dużych środków finansowych, 
by  usunąć  ciemno  zieloną  narośl 
z wszystkich budynków w jednym ro-
ku. Rozłożone to zostało na trzy lata.

- Przy ulicy Hutniczej 3 i 5 administra-
cja zleciła kapitalny remont schodów 
zewnętrznych w wejściach do klatek 
schodowych.  Lada  moment  ruszy 
też remont śmietnika dla użytkowni-
ków z klatek schodowych przy ulicy 
Hutniczej.
Oceniliśmy też zrealizowane inwesty-

cje  w ramach  Budżetu  Obywatelskie-
go  2017.  Kapitalny  remont  drogi  do-
jazdowej do budynków przy ulicy Ślą-
skiej 46-48-50 był konieczny. Częścio-
wo wykonano go ze środków BO, czę-
ściowo  Spółdzielni.  Tak  jak  potrzeb-
ne  było  utwardzenie  parkingu  w rejo-
nie  budynków  przy  r. Gansińca 4-6. 

Szkoda, że poparcia mieszkańców nie 
zyskał  pomysł  wyremontowania  chod-
ników  na  skrzyżowaniu  ulic  komuny 
Paryskiej i karola Śmiłowskiego.

Na październikowym posiedzeniu za-
poznani  zostaliśmy  ze  wstępnym  pla-
nem remontów na przyszły rok. Każdy 
z członków  Rady  Osiedla  otrzymał  je-
go wersję. Analizujemy propozycje i je-
śli  zajdzie  potrzeba  wniesiemy  uwagi 
uwzględniające potrzeby osiedla.

Mogę powiedzieć, że na pewno kon-
tynuowane  będą  roboty  malarskie 
w kolejnych klatkach schodowych przy 
komuny Paryskiej 6, Brzozowej 12, 
Tadeusza kościuszki 3,  3a.  Praw-
dopodobnie  jeszcze  pod  koniec  te-
go  roku  rozpoczną  się  prace  w nie-
których klatkach. Trzeba się też wziąć 
za  dachy.  Roboty  dekarskie  zaplano-
wano  w przyszłym  roku  przy:  Hutni-
czej 3, 3B, Śląskiej 50. Kontynuowa-
ne też będzie usuwanie alg z elewacji 
budynków.

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda – przewodniczą-

cy  RO:  W 2017  roku  Rada  Osiedla 

pracuje  w oparciu  o główne  kierun-
ki  działania  przyjęte  na  styczniowym 
posiedzeniu. Jedno z najważniejszych 
zagadnień  to  okresowa  oceny  reali-
zacji  planu  remontów.  Ostatniej  takiej 
oceny dokonaliśmy we wrześniu. Wy-
nika  z niej,  że  wszystkie  zadania,  tak 
pod  kątem  rzeczowym,  jak  i finanso-
wym były realizowane prawidłowo.

Główny nacisk położony został na ro-
boty ogólnobudowlane, w szczególno-
ści  obejmujące  remont  balkonów  i in-
nych prac związanych z dociepleniem 
naszych  budynków.  Rada  systema-
tycznie dokonywała oceny prac.

Innym  zagadnieniem,  jakim  w ciągu 
roku zajmuje się RO to ocena przygo-
towań  przed  zimą  oraz  zabezpiecze-
nia osiedla w jej  trakcie. Podsumowu-
jąc zimę ubiegłego sezonu zwróciliśmy 

os. „Centrum”. W tym kwartale wyremontowane zostaną kominy, 
w przyszłym połać dachu - krucza 3

os. „Bańgów”. fragmenty attyk i półszczytów koloru czerwonego 
przechodzą do historii

Co słychać w Radach Osiedli?
koniec roku to czas podsumowań tego, co wydarzyło się w życiu Spół-

dzielni w minionych miesiącach. roku jubileuszowym – dodajmy. 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 problemy, jakie wychodzą/wyszły 
niespodziewanie... uwagę rO przykuwają też sprawy w osiedlach niezależ-
ne od Spółdzielni – jak np. inwestycje miejskie...
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uwagę na problem braku wystarczają-
cej  mobilności  pracowników  firmy  ze-
wnętrznej,  odśnieżającej  osiedle,  co 
przekładało się na to, że po intensyw-
nych opadach śniegu nie wszystkie re-
jony osiedla „Bańgów” były dostatecz-
nie,  zadowalająco  odśnieżone.  Mamy 
nadzieję, że w nadchodzącym sezonie 
zimowym  nie  będzie  problemów  ka-
drowych.  Mamy  deklarację  firmy  zaj-
mującej  się  odśnieżaniem,  że  podob-
na sytuacja się nie powtórzy.

Jednym  z elementów  naszej  pracy 
w Radzie  Osiedla  jest  przyjmowanie 
podczas dyżurów sugestii, uwag miesz-
kańców osiedla i pomoc przy rozwiązy-
waniu  pojawiających  się  problemów. 
W tym roku jednym z takich drażliwych 
tematów była sprawa rozważenia moż-
liwości zmiany lokalizacji śmietnika, po-
łożonego w pobliżu budynku przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 77. Odnoto-
wano wiele  skarg mieszkańców,  że  to 
stanowisko kontenerowe położone jest 
zbyt blisko okien, dlatego zdecydowano 
się na przeprowadzenie sondażu, który 
miał dać odpowiedź na to, gdzie miesz-
kańcy  życzyliby  sobie  mieć  śmietnik. 
W zdecydowanej większości wskazano 
na teren w rejonie ciągu garażu po dru-
giej stronie ulicy M. Skłodowskiej-Cu-
rie. Śmietnik przeniesiony tam zostanie 
w I kwartale  18  roku  –  ujęto  go  w pla-
nie remontów osiedla „Bańgów”. Człon-
kowie Rady w każdy wtorek popołudniu 
w sali RO przy administracji pełnią swo-
je dyżury. Jeśli ktoś ma  jakiś problem, 
który chciałby skonsultować, może się 
na takim dyżurze śmiało pojawić.

Jak co roku RO włączała się aktyw-
nie  w przygotowanie  imprez  kultural-
nych  „Bańgowa”.  Na  wrzesień  zapla-
nowano  tradycyjny  piknik  osiedlowy 
dla  mieszkańców.  Niestety,  ze  wzglę-
du  na  warunki  atmosferyczne,  trzeba 
było go odwołać. Udało się natomiast 
w październiku  przeprowadzić  część 
sportową  –  turniej  piłkarski  dla  dzieci 
o Puchar Prezesa SSM.

Ten  rok  jest  wyjątkowy,  gdyż  Spół-
dzielnia obchodzi swój jubileusz 60-le-
cia  istnienia.  Wspólnie  z administra-
cją oraz Domem Kultury „Chemik” zor-
ganizowaliśmy  dwie  imprezy  sporto-
wo-rekreacyjne  na  boisku  wielofunk-
cyjnym oraz terenach zielonych wokół 
niego. Obie były bardzo udane.

Wkrótce, w obliczu przyszłorocznego 
zebrania sprawozdawczo-wyborczego, 
będziemy  przygotowywać  się  do  pod-
sumowania kadencji Rady Osiedla. Za-
mierzamy  zaprezentować  efekty  na-
szej  pracy  uzyskane  w ciągu  5-letniej 

kadencji,  a w szczególności  rozliczyć 
się z wniosków składanych na corocz-
nych zebraniach osiedlowych.

Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław Jaźwiec – przewodniczący 

RO: Po przerwie wakacyjnej odbyliśmy 
dwa zebrania Rady Osiedla. Na pierw-
szym  omawialiśmy,  oprócz  przygoto-
wań  do  turnieju  piłkarskiego  z okazji 
Jubileuszu SSM, jaki odbył się pod ko-
niec września na boisku wielofunkcyj-
nym  przy  Władysława Jagiełły 3-5-

7, także realizację planu remontów za 
8  miesięcy  br.  Generalnie  wszystko 
szło  i idzie  zgodnie  z planem.  Wyko-
nano kilka naprawdę ważnych zadań, 
będących  bolączką  mieszkańców  al-
bo użytkowników przez kilka ostatnich 
lat. Tak np. wyremontowano kompleks 
usługowo-garażowy przy ulicy Wł. Ja-
giełły 15. To jedna z największych po-
zycji  remontowych  tego  roku.  Dalej, 
to  podjęcie  robót  termomodernizacyj-
nych dwóch ostatnich budynków „Wę-
złowca” – przy ulicach Grunwaldzkiej 
3 i Walerego Wróblewskiego 26-32.

Jak  każdego  roku  pojawiło  się  kil-
ka dużych prac dodatkowych na pod-
stawie  protokołu  konieczności  robót. 
Wprawdzie  zawsze  zakładane  są  re-
zerwy  finansowe,  ale  koszty  awarii 
znacznie je niestety przewyższają.

ADM zleciła wykonanie kosztownych 
robót  dekarskich  na  czterech  budyn-
kach: przy Jana Polaczka 4a, Grun-
waldzkiej 2B, C, D oraz garażach przy 
ul. Wł. Jagiełły 15.

Administracja  musiała  również  awa-
ryjnie zlecić prace związane z wymia-
ną  podziemnych  kabli  zasilających 
między lampami oświetlenia zewnętrz-
nego przy ulicy Grunwaldzkiej 3-5 (20 
lamp), bo przestały świecić.

Po modernizacji boiska wielofunkcyj-
nego  przy  ulicy  Władysława Jagieł-
ły 3-5-7  realizowanego w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego zostało kilkaset 
metrów  kwadratowych  kostki  bruko-

wej.  Zdecydowaliśmy  się  ją  wykorzy-
stać do remontu chodników przy ulicy 
Grunwaldzkiej 5.  Jak  już  to  zadanie 
ruszyliśmy,  nie  chcieliśmy  zostawiać 
zniszczonych mniejszych chodników – 
dojść  –  i zadecydowano  o wykonaniu 
tej roboty kompleksowo.

Na  posiedzeniach  RO  omawialiśmy 
też  sprawy,  które  zahaczają  o Urząd 
Miasta. Po zakończeniu remontu głów-
nej  ulicy  Walerego Wróblewskiego 
zajdzie  potrzeba  wykonania  remontu 

ulicy Grunwaldzkiej, należącej do Mia-
sta.  Są  takie  zapewnienia  ze  strony 
władz miejskich na przyszły rok lub ko-
lejny. W ostatnich tygodniach cały ruch 
samochodowy, autobusowy puszczony 
był właśnie tą ulicą, co na pewno będzie 
miało odzwierciedlenie w stanie  jej na-
wierzchni. Muszą zostać też oznakowa-
ne  nowe  przejścia  dla  pieszych  przez 
ulicę Grunwaldzką, tak samo, jak i po-
winna pojawić się kwestia montażu pro-
gu  lub  progów  zwalniających.  Remont 
tej  ulicy  jest  potrzebny,  to  oczywiste. 
Byłaby  to  zresztą  kolejna  duża  zreali-
zowana inwestycja w tej części osiedla 
a równocześnie sfinalizowanie postula-
tów mieszkańców, RO i ADM.

Na  październikowym  posiedzeniu 
RO zajęliśmy się planem remontów na 
przyszły  rok.  Jest  kilka  kolejnych  po-
ważnych inwestycji i remontów. Chcie-
libyśmy  kontynuować  rewitalizację  te-
renu przy ul. Wł. Jagiełły 3-7-9-11 wo-
kół  zmodernizowanego  boiska  wielo-
funkcyjnego.  Obecnie  przygotowywa-
na jest dokumentacja techniczna.

Jest  już  za  to  opracowany  w Spół-
dzielni  Plan  renowacji  elewacji  bu-
dynków  na  lata  2018-2020.  Są  w nim 
ujęte  wymagające  odnowienia  elewa-
cje  już po  termomodernizacji. W przy-
szłym roku będzie  to renowacja ścian 
budynku  (bez  balkonów)  przy  ulicy 
Wł. Jagiełły 3. Wracamy  tym samym 
po  latach  do  budynków  docieplanych 

os. Węzłowiec”. W przyszłym roku wyremontowana  
zostanie ulica Władysława Jagiełły 25-31
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

JeDen TerMin ODCZyTu PODSTaWOWy  
OraZ JeDen DODaTkOWy.

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

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data Budynki

14. 11. ZHP 7

15. 11. ZHP 9

16. 11. ZHP 1; 2; 10

17. 11. ZHP 3; 4; 11

20. 11. 

ZHP 5, 6,
Jana Stęślickiego 1; 2,

Wojciecha korfantego 1a, b,
Ryszarda Gansińca 2; 4,

Spokojna 1

21. 11. 

Jana Stęślickiego 3; 4,
Teatralna 1; 2,

Wojciecha korfantego 1c; 2a,
Ryszarda Gansińca 6; 7,

Spokojna 3a

22. 11. 

Jana Stęślickiego 5; 6,
Teatralna 3,

Wojciecha korfantego 2b, c,
Ryszarda Gansińca 8; 9,

Spokojna 3b

23. 11. 

Szarych Szeregów 1; 2,
Wojciecha korfantego 4a, b; 9b,

Ryszarda Gansińca 10; 11,
Spokojna 3c

24. 11. 
Szarych Szeregów 3, 4,

Wojciecha korfantego 9a, c,
Michałkowicka 17-23

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

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

13. 12. Hermana Wróbla 5a, b; 6c, d

14. 12. Hermana Wróbla 4b; 6a, b; 8a

15. 12. 
Hermana Wróbla 4a; 8b; 9a, b, c;

ks. Jana kapicy 5

18. 12. Hermana Wróbla 15, 17, 19, 21

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

Data Budynki

20. 11. 
Bohaterów Westerplatte 4,

aleja Młodych 3; 10

21. 11. 
Bohaterów Westerplatte 6,

aleja Młodych 4; 11

22. 11. 
Bohaterów Westerplatte 8,

aleja Młodych 5; 12

23. 11. 
Bohaterów Westerplatte 10,

aleja Młodych 6; 13

24. 11. 
Bohaterów Westerplatte 12,

aleja Młodych 7; 14

25. 11.
(sobota)

aleja Młodych 1

27. 11. aleja Młodych 2; 8; 15

28. 11. aleja Młodych 9

w osiedlu  jako  pierwsze,  a które  wy-
magają już odnowienia.

Wracamy też do remontu balkonów. 
W 2018 r. zaplanowano prace przy uli-
cy  Wł. Jagiełły 13a,  B,  C.  Poważ-
ną pozycją w planie na 2018 będą ro-
boty  dekarskie.  Do  wykonania  czeka-
ją  dachy  przy:  Wł. Jagiełły 31a,  W. 
Wróblewskiego 26C oraz  28a.  Na 
pewno  będą  kontynuowane  w przy-
szłym  roku  roboty  instalacyjne.  Ma-
my  w osiedlu  wymienionych  już  oko-

ło 85% wszystkich pionów i poziomów 
wodnych  w budynkach/mieszkaniach 

i z roku na rok ten wskaźnik rośnie.
Warto  wspomnieć  jeszcze  o Budże-

cie  Obywatelskim.  Doczekamy  się 
w przyszłym  roku  remontu  drogi  do-
jazdowej do budynków od wjazdu przy 
ulicy  Władysława Jagiełły 25,  w gó-
rę, w kierunku Wł. Jagiełły 31. Nie tak 
dawno  wyremontowano  komplekso-
wo  zatokę  parkingową  wzdłuż  tej  uli-

cy.  Teraz  przyjdzie  pora  na  kapitalny 
remont ulicy,  która była  już wielokrot-
nie  łatana  przed  i po  okresach  zimo-
wych. Jest to na tyle kosztowna inwe-
stycja, że z naszego funduszu remon-
towego będziemy musieli dołożyć jesz-
cze dodatkowe środki finansowe. Uwa-
żam, że ma to sens, bo droga zostanie 
wykonana  kompleksowo  i mamy  na-
dzieję,  nie  będzie  trzeba do niej wra-
cać  z większym  remontem  przynaj-
mniej przez kilka najbliższych lat.

  rg

Co słychać…
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SPraWDź STan SWOJeGO kOnTa

Wielki konkurs 2017
nowy rok nadchodzi milowymi krokami. ani się obejrzymy, jak będziemy żegnać stary rok a w koresponden-

cji wpisywać będziemy 2018 r., myląc się zapewne na początku gdyż zamiast ósemki z przyzwyczajenia wsta-
wiać będziemy siódemkę.

Tym  samym  przypominamy  o kolejnej  edycji, wielkiego 
konkursu SSM, jaki  Rada  Nadzorcza  i Zarząd  Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej adresują do wszystkich, 
którzy  regularnie wnoszą opłaty, a ich niedobór na koncie 
nie przekracza łącznie 10 zł według stanu na 31.12. 2017 r.

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

Zdajemy  sobie  sprawę,  że  wiele  rodzin  posiada  poważ-
ne  problemy  finansowe.  Przeprowadzane  przez  spółdziel-
cze gremia rozmowy z osobami zadłużonymi wskazują, że 
mieszkańcy nie płacą czynszów z różnych powodów. Jedni 
z trudnością wiążą koniec z końcem, drudzy świadomie nie 
regulują swoich należności. Utrata pracy, brak dochodów, 
poważna  choroba  jednego  z członków  rodziny  powodują, 
że ludzie przestają regulować swoje zobowiązania.

W tej sytuacji płynność  finansowa Spółdzielni może ulec 
zachwianiu,  w konsekwencji  prowadząc  do  opóźnienia 

w regulowaniu  należności  wobec  dostawców  usług  i me-
diów, a tym samym stanowiąc realne zagrożenie prawidło-
wej eksploatacji, co przecież ugodzi w nas samych. Dodat-
kowo, dostawcy mają pełne prawo naliczania karnych odse-
tek od niezapłaconych sum, zaś te mogą stać się nadobo-
wiązkowymi  zobowiązaniami  do  pokrycia  przez  Spółdziel-
nię, czyli w konsekwencji przez nas samych.

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

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

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

mobilizująco, a koniec roku to właściwy moment na upora-
nie się z zaległościami tak, by w nowy rok wejść bez zaszło-
ści  i z szansą  na  uczestnictwo  w losowaniu  cennych  na-
gród  rzeczowych oraz zwolnienia z czynszu w części eks-
ploatacja.

Zasady wielkiego konkursu:
kaŻDy MieSZkanieC ZaSOBÓW SSM, kTÓry na 31 GruDnia 2017 rOku BĘDZie POSiaDaŁ

MnieJ niŻ 10 ZŁOTyCH ZaLeGŁOŚCi CZynSZOWyCH, uCZeSTniCZy W LOSOWaniu naGrÓD OraZ 
ZWOLnień Z CZĘŚCi CZynSZu.

rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2018 roku.
DO WyLOSOWania 21 naGrÓD!

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

nie traćmy cZasu – nagrody nie pocZekają!  nie traćmy cZasu – nagrody nie pocZekają!

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 

informuje, że
30 listopada 2017 r. 

-  o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony,  którego  przedmiotem  jest  ustanowienie  prawa  odrębnej 
własności do lokalu mieszkalnego: 

1. ul. niepodległości 22/8 o pow. 48,65 m2 cena wywoławcza 134.000,00 zł
3 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój.

Lokal będący przedmiotem przetargu można będzie oglądać 

do 29. 11. 2017 roku

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z administracją osiedla „Młodych” pod numerem tel. 32-228-39-47.
Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana jest w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie 

Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 30. 11. 2017 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 w przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiadania 
notarialnego pełnomocnictwa. 

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany numer konta bankowego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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Osiedle im. Juliana Tuwima
Zgodnie  z planem  remontów  na 

2017 rok trwają prace remontowe ścia-
ny balkonowej budynku przy ulicy Her-
mana Wróbla 2.  To  jednak  niejedy-
ne  roboty,  jakie  (niezwłocznie)  podję-
to na elewacjach budynków. Po jednej 
z październikowych wichur  zaszła po-
trzeba zabezpieczenia elewacji, z któ-

rej  oderwała  się  część  blachy  naroża 
szczytu  oraz  fragment  warstwy  izola-
cyjnej. Konkretnie – przy ulicy Herma-
na Wróbla 6D.

Administracja  pilotuje  również  za-
dania  wewnątrz  klatek  schodowych. 
Trwa malowanie ostatniej klatki budyn-
ku  przy  ulicy  Wojciecha korfantego 
10C wraz z wymianą okien i estetyza-
cją parteru. Gdzie indziej z kolei – przy 
ulicy Hermana Wróbla 7D oddano do 
użytku nowy dźwig osobowy. Jednak-
że to nie ostatnia winda przewidziana 
do wymiany w tym roku. Już teraz pro-
wadzone są prace przy kolejnym adre-
sie, w innej części osiedla „Tuwima” – 
przy Okrężnej 2.

Administracja  powoli  przygotowuje 
się  do  przyszłorocznych  komplekso-
wych  remontów  klatek  schodowych 
przy  ulicach  Hermana Wróbla 4a,  B 
oraz 6C, D. Już teraz trwają roboty po-
przedzające, między  innymi związane 
z remontem metalowych drzwi do wy-
łączników  prądu.  Do  końca  roku  po-
winny  zostać  uporządkowane  instala-
cje teletechniczne w klatkach, poprzez 
poprowadzenie przez wszystkie piętra 
wspólnego dla nich kanału.

Firma  zewnętrzna  prowadzi  prace 

remontowe  na  instalacji  deszczowej 
przy ulicy Hermana Wróbla 8B. Dalej, 
przystąpi też do wymiany pionu insta-
lacji kanalizacyjnej  i wodnej przy ulicy 
ks. Jana kapicy 5,  gdzie  regularnie 
odnotowuje się zalania.

Do końca roku w planach ADM prze-
widziano  jeszcze  między  innymi  usu-
wanie  ciemnozielonych  przebarwień 

(glonów)  z elewacji  ściany  północnej 
przy ulicy Okrężnej 3.

Osiedle „Centrum”
Nie  na  dwóch  -  jak  planowano, 

a trzech  budynkach  naraz,  są  obecnie 
prowadzone  prace  związane  z odglo-
nowywaniem ścian. Rusztowania usta-
wione są przy sąsiadujących z sobą bu-
dynkach  –  ryszarda Gansińca 2,  4, 
6. Warto dodać, że to pierwsze budyn-
ki w osiedlu,  jakie poddawane są temu 
procesowi. Tym samym na dobre zajęto 
się  jednym  z wiodących  dzisiaj  proble-
mów  osiedla  „Centrum”.  Po  usunięciu 
ciemnozielonych  narośli,  elewacje  są 
ponownie  odmalowywane  i wyglądają, 
co by nie powiedzieć –  jak świeżo od-
dane do użytku po termomodernizacji.

W październiku  kontynuowano  inny 
ważny temat – gdzie indziej i w innym 
zakresie  robót.  Zajęto  się  remontem 
kolejnych schodów zewnętrznych – do 
klatki  schodowej  przy  ulicy  Hutniczej 
3B,  gdzie  skruszone  z upływem  cza-
su stopnice wymagały pilnej  już  reak-
cji.  Wcześniej  wyremontowano  takie 
schody do klatki Hutnicza 3, a w pla-
nach  na  najbliższe  tygodnie  znajdują 
się  też  spękane obrzeża schodów do 
klatek Hutnicza 4 oraz 5.

W minionym  miesiącu  kontynuowa-
no  też  rozpoczęte  parę  tygodni  temu 
prace  w piwnicach  i na  zewnątrz  nie-
których  budynków  ulicy kolejowej, 
konkretnie 3 i 5, związane z przeróbką 
sieci kanalizacyjno-deszczowej.

Zainicjowano  też  pierwszy  etap  ro-
bót dekarskich na dachu budynku przy 
ulicy kruczej 3. W tej chwili otynkowy-

wane  są  kominy,  a w przyszłym  roku 
zaplanowano tam kapitalny remont po-
szycia dachowego.

Osiedlowi  konserwatorzy  systema-
tycznie  wymieniają  wodomierze  przy 
kolejnych adresach. Teraz – komuny 
Paryskiej 1.

Osiedle „Młodych”
Kilka  zadań  i różny  zakres  robót. 

W październiku oddano do użytku no-
wy  dźwig  osobowy  przy  ulicy  Sza-
rych Szeregów 4.  Nie  ma  porówna-
nia  z tym,  co  było  dotychczas.  Wyko-
nano  też nowe odwodnienie parkingu 
przy ZHP 7.

Administracja  zdecydowała  się 
spróbować  rozwiązać  problem  bała-
ganu  za  garażami  oraz  podrzucania 
odpadów do wolnostojących  tam ku-
błów,  z których  normalnie  korzysta-
li  użytkownicy  ciągów  garażowych, 
położonych  wzdłuż  całej  alei Mło-
dych (a - Z).  Dotychczas  funkcjonu-
jące  wszystkie  śmietniki,  zlokalizo-
wane  przy  garażach  zostały  zlikwi-
dowane.  Od  tego  momentu  garażo-
wicze swoje odpady składują po dru-
giej stronie głównej ulicy – w wiatach 
śmietnikowych  przy  Bohaterów We-

ciąg dalszy na str. 15

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

Glony – precz
ekipy remontowe pracowały na tyle, na ile warunki atmosferyczne na to pozwalały. a w październiku zajęto się  

 kilkoma ważnymi problemami, między innymi usuwaniem ciemnozielonych alg ze ścian elewacji, renowacją 
innych, zabudową kolejnego osiedlowego śmietnika, a w środku klatek - np. wymianą/estetyzacją wind, zgodnie 
z planem.

os. „Młodych”. Czy po zlikwidowaniu kubłów, za 
ciągami garażowymi będzie porządek?  

– aleja Młodych
os. „Michałkowice”. Zabrudzona elewacja ściany 

szczytowej wkrótce odzyska kolor – Wł. Sikorskiego 1
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Centrum”. Trwa remont schodów do klatki  
– Hutnicza 3B

os. „Centrum”. Do remontu wkrótce – Hutnicza 5

os. „Bańgów”. nowe stanowisko kontenerowe na 
odpady zmieszane – Wł. reymonta 14

os. „Bańgów”. Docieplenia? Coraz bliżej końca

os. „Michałkowice”. W październiku usuwano glony  
– M. Dąbrowskiej 1

os. „Michałkowice”. Większość miejsc dla 
niepełnosprawnych przystosowano już pod nowe 

rozporządzenie
os. „Chemik”. klatki już odmalowane  

– niepodległości 61

os. „Węzłowiec”. Przy Grunwaldzkiej 3 a-f po 
skończeniu prac dociepleniowych do zamontowanej 

konstrukcji zamocowano 
 daszki z płyt poliwęglanowych
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Tuwima”. W budynku przy ul. Hermana Wróbla 17 
remontowano schody

os. „Młodych”. Dodatkowe 
oświetlenie w wejściach do klatek 

– Boh. Westerplatte 4-12

os. „Węzłowiec”. Trwa docieplenie budynku
 przy ul. W. Wróblewskiego 26a-32

os. „Młodych”. Balkony chwilowo 
niedostępne – Boh. Westerplatte 8

os. „Michałkowice”. Wkrótce będzie tutaj zamykany 
na klucz śmietnik – kościelna 34

os. „Młodych”. nowoczesna winda 
wykonana – Szarych Szeregów 4

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

Glony – precz

os. „Centrum”. Gansińca w rusztowaniach. 
Powód? Odglonowywanie

os. „Chemik”. na skwerze wypoczynkowym są już ławki i rośliny – W. Wróblewskiego 39-41
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ciąg dalszy 
ze str. 12

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

Glony – precz
sterplatte,  alei Młodych 8-9  oraz 
Szarych Szeregów.

W październiku  rozpoczęło  się  też 
swoiste  doświetlanie  wejść  do  klatek 
schodowych i zarazem chodników bie-
gnących  wzdłuż  budynków.  Począw-
szy od ulicy Bohaterów Westerplatte 
4-12,  na  daszkach  nad  wejściami  do 
budynków pojawiają się nowe energo-
oszczędne lampy halogenowe.

Osiedle „Michałkowice”
Podobnie  jak  w osiedlu  „Centrum”, 

tak  i w „Michałkowicach”  roboty  zwią-
zane  z odglonowywaniem  to  priorytet 
tych  i nadchodzących  tygodni.  Tyle, 
że  tutaj  temat  jest  już mocno, mocno 
zaawansowany.  Usunięto  glony  i po-
malowano w ostatnich tygodniach naj-
pierw  stronę  frontową  budynku  przy 
Walentego fojkisa 5,  niedawno  są-
siedniego domu – Marii Dąbrowskiej 
1, a teraz stoją rusztowania na szczy-
cie budynku przy Władysława Sikor-
skiego 1  i prace  tam są dość  już po-
sunięte. 

Jeśli  chodzi  o osiedle  Robotnicze 
–  tyle.  Ostatnie  tygodnie  to  też  reali-
zacja  dwóch  ważnych  punktów  pla-
nu  remontów,  dotyczących  budynków 
mieszkalnych  ulicy  Wyzwolenia.  Za-
kończono  roboty  na  balkonach  przy 
ulicy Wyzwolenia 6B, co sprawiło, że 
w tej chwili  już cała ściana balkonowa 
tego  dwuklatkowego,  wysokiego  bu-
dynku wygląda przyzwoicie.

Z kolei  w klatce  schodowej  przy  uli-
cy Wyzwolenia 10a, od jakiegoś cza-
su winda nie pracuje. A tylko dlatego, 
że w szybie windowym działa ekipa ro-
botników, której zadaniem jest zamon-
towanie  nowego  dźwigu  osobowego. 
Choć trudno dostrzec od zewnątrz po-
stępy prac, to według zapewnień ADM 
– do finału już tuż, tuż.

W ostatnich  tygodniach  administra-
cja  zleciła  też  malowanie  kolejnych 
stanowisk parkingowych dla osób nie-
pełnosprawnych.  Niebieskie  miejsca 
z charakterystycznym piktogramem są 
od niedawna widoczne na parkingach 
przy  ulicach  Przyjaźni 10,  Stawowej 
11, Wyzwolenia i Walentego fojkisa. 
I tu do końca brakuje niewiele.

W planach ADM na najbliższe  tygo-
dnie jest między innymi zabudowa ko-
lejnego  osiedlowego  śmietnika.  Tym 
razem nowe stanowisko kontenerowe 
z furtką  zamykaną  na  klucz  powsta-
nie od podstaw – pomiędzy budynkami 
kościelna 34, Przyjaźni 24-26 a przy-

chodnią  i Simply  Market.  Zamiast  du-
żego pomarańczowego pojemnika, ja-
ki funkcjonuje obecnie, do wiaty śmiet-
nikowej  wstawionych  zostanie  kilka 
mniejszych.

Osiedle „Bańgów”
Trwają  intensywne  prace  na  balko-

nach segmentów Marii Skłodowskiej-
-Curie 65, 67, 73, 75. Rezultaty wielo-
tygodniowych robót coraz bardziej wi-
doczne i efektowne. Zakończenie prac 
na  docieplanych  budynkach  przewi-
dziano na koniec listopada.

W październiku  w „Bańgowie”  wy-
konano  drugi  zabudowany  i zamyka-
ny  na  klucz  śmietnik.  Zlokalizowany 
jest  on  w rejonie  ulicy  Władysława 
reymonta 14,  a jego  użytkownika-
mi będą mieszkańcy z klatek schodo-
wych  Władysława reymonta 14-26 
i 36-44.  Pod  koniec  zeszłego  miesią-
ca  osadzano  jeszcze  konstrukcję  za-
daszenia.

Trwa  wymiana  zaworów  regulacyj-
nych na poziomie cyrkulacji ciepłej wo-
dy przy ulicach Władysława reymon-
ta 38-56 oraz karola Szymanowskie-
go 2-14.  Systematycznie  w kolejnych 
mieszkaniach  montowane  są  nowe 
wodomierze  –  teraz  przy  ulicy  Marii 
Skłodowskiej-Curie 69a, B.

Osiedlowi  konserwatorzy  ponadto 
w ostatnich  tygodniach,  według  po-
trzeb, wymienili w sumie 23 czujniki ru-
chu w klatkach schodowych. Zajęli się 
też usuwaniem drobnych awarii.

Dozorcy mieli pełne ręce roboty przy 
sprzątaniu  osiedlowych  trawników 
z opadłych z drzew liści.

Osiedle „Chemik”
Niedawno oddany do użytku niewiel-

ki  skwer  wypoczynkowy,  usytuowa-
ny między budynkiem Walerego Wró-
blewskiego 39-41 a „Renomą” w paź-
dzierniku wzbogacony został, zgodnie 
z projektem  technicznym,  o kilka  ła-
wek, a także nowe nasadzenia – trawy 
ozdobne,  iglaki. To kolejne przyjemne 
miejsce wśród bloków zasobów SSM, 
mające  służyć  mieszkańcom  do  wy-
poczynku na wolnym powietrzu. Pew-
nie  –  zważając  na  pogodę  –  dopiero 
od wiosny.

W ostatnim  kwartale  roku  sporo  ro-
bót  dzieje  się  już  w samych  klatkach 
schodowych.  W ostatnich  tygodniach 
kończono kompleksowy remont klatek 
schodowych  budynku  przy  ulicy  nie-
podległości 61.  W wieżowcach  przy 
ulicy  Walerego Wróblewskiego 69-

71-73 zaplanowano na ten rok wymia-
ny  dźwigów  osobowych.  Na  razie  ro-
boty  prowadzone  są  w szybie  windo-
wym na pierwszym z nich – Walerego 
Wróblewskiego 69.

W najbliższych  tygodniach w budyn-
ku  przy  ulicy  alfonsa Zgrzebnioka 
35-37  uporządkowane  zostaną  insta-
lacje  teletechniczne  w klatkach  scho-
dowych. Przewidziano również remont 
instalacji domofonowej.

Osiedle „Węzłowiec”
Docieplenia.  Przy  ulicy  Walerego 

Wróblewskiego 26a-32 prowadzone 
są  intensywne  prace  związane  z ter-
momodernizacją  ostatniego  budynku 
osiedla „Węzłowiec”. Robotnicy zajmu-
ją  się  w tej  chwili  elewacją  od  strony 
wejść do klatek. W innym docieplanym 
w tym roku budynku – przy ulicy Grun-
waldzkiej 3a-f, po zakończeniu robót 
frontowych,  nad  wejściami  do  klatek 
założono nowe daszki.

Zgodnie z planem remontów trwa re-
mont balkonów przy ulicy Władysława 
Łokietka 16a, B. Administracja zleciła 
też  kapitalny  remont  galerii  na  trzech 
poziomach  budynku  przy  ulicy  Grun-
waldziej 9B, włącznie z płytkowaniem 
posadzek, malowaniem  i wykonaniem 
obróbki  blacharskiej  krawędzi  czoło-
wych galerii.

„Węzowiec” to kolejne osiedle, w któ-
rym  w tej  części  roku  zlecono  roboty 
w dźwigach  osobowych.  Prace  zwią-
zane  z estetyzacją  wind  przy  ulicy 
Władysława Jagiełły 31C  i 35a, B – 
już zakończone. W tym  roku zaplano-
wano jeszcze takie roboty przy jednym 
adresie – Władysława Jagiełły 31D.

Przy  ulicy  Władysława Łokietka 
16a zaszła  potrzeba  zabezpieczenia 
pęknięcia, jakie pojawiło się na ścianie 
szczytowej.  Przy  tej  samej  ulicy,  ale 
pod  „18”,  a także  w rejonie  budynku 
przy  ulicy  Władysława Jagiełły 25D, 
uwzględniając  wniosek  mieszkańców, 
administracja  zleciła  wykonanie  no-
wych nasadzeń drzew.

Jednym z miejsc w osiedlu, gdzie po 
intensywnych  opadach  deszczu  zbie-
rała się woda, był wybrukowany teren/
wjazd przy garażach Władysława Ja-
giełły 15. W październiku problem za-
łatwiono poprzez udrożnienie i obniże-
nie kratki ściekowej.

Trwa  wymiana  poziomów  zimnej 
i ciepłej wody w piwnicy przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 26a-32.

rg
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rozwiązania zagadek logicznych: 

Zegarki
Twój ręczny zegarek spieszy o 7 minut
Przeprawa
a, b, c to symbolicznie żony, A, B, C to ich 
mężowie, | to symbolicznie rzeka 

0) ABCabc | - stan początkowy 
1) ABCc | ab 
2) ABCac | b 
3) ABC | abc 
4) ABCc | ab 
5) Cc | ABab 

6) ACac | Bb 
7) ac | ABCb 
8)abc | ABC 
9) c | ABCab 
10) bc | ABCa 
11) - |ABCabc - stan końcowy

Warto było poczekać
W turnieju,  który  wpisał  się  również 

w obchody  Jubileuszu  60-lecia  SSM 
wzięły  udział  cztery  drużyny  złożone 
z dzieci - uczestników darmo-
wych zajęć piłkarskich organi-
zowanych przez Spółdzielnię, 
z rocznika  2005  i młodszych. 
Były  to  ekipy  z osiedli:  „Bań-
gów”,  „Węzłowiec”,  „Michał-
kowice” oraz „Tuwima”. W su-
mie 40 zawodników. 

Była  to  ostatnia  okazja  do 
zaprezentowania  się  przed 
swoimi  opiekunami  w mię-
dzyosiedlowej  rywalizacji  na 
wolnym  powietrzu  w tym  ro-
ku. A do  tego o stawkę – Pu-
char Prezesa Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zawody  rozegrano  syste-
mem każdy z każdym. Najmłodsi wal-
czyli  dzielnie,  nie  ustępując  swoim 
przeciwnikom  w żadnej  akcji.  Osta-
tecznie, po dobrej grze, po raz kolejny 
najlepsza okazała się drużyna z osie-
dla  „Tuwima”  i to  ona  sięgnęła  po 
puchar.  W pokonanym  polu  zostawi-
ła  ekipę  „Węzłowca”.  Trzecie  miejsce 
ex aequo zajęły drużyny z „Bańgowa” 
i „Michałkowic”.

-  Dobrze się grało. Strzelaliśmy gol 
za golem. To fajne uczucie. Już w po-
przednim turnieju dobrze nam poszło 
i tutaj znowu świetnie się spisaliśmy. 
To jest to, że mamy dobrego bramka-
rza i to procentuje. Dzisiaj też poka-
zaliśmy, co trener nas nauczył –  re-
lacjonował  10-letni  kajetan Gromac-
ki z osiedla  „Tuwima”.  Jego  kolega 
z drużyny, 12-letni klaudiusz niesło-
ny podkreślał, że była  to dobra zaba-
wa. Ocenił  też, że zespół grał  tak do-
brze,  ponieważ  trener  potrafił  ich  od-
powiednio przez wszystkie mecze mo-
tywować.

O tytuł  najlepszego  bramkarza  tur-
nieju  walczyli  konrad Sówka („Tuwi-

ma”)  i kacper Wichary  („Michałkowi-
ce”), jednak ostatecznie postawiono na 
tego pierwszego i to on zgarnął pierw-
szą turniejową nagrodę specjalną. 

Po  kilka  bramek  w turnieju  ustrzeli-
li: kasia urbaniak („Tuwima”), Maciek 
Szukała („Tuwima”) i Wojtek kisielew-
ski („Bańgów”).  Najlepszy  w rzutach 
karnych okazał się Maciek Szukała.

Puchar,  okolicznościowe  medale 
i upominki  wręczali:  adam Cebula  – 
przewodniczący  Rady  Miasta  i czło-
nek RO „Bańgów”, Mieczysław Hojda 
– przewodniczący Rady Osiedla „Bań-
gów”,  Danuta Morawiec  –  kierownik 
administracji  a także  trenerzy  robert 
razakowski  i Dariusz rzeźniczek, 
którzy  jednocześnie  sędziowali  zawo-
dy. Zdjęcia patrz str. 18

kolejne duże zawody...
...międzyosiedlowe zostaną rozegra-

ne  już  w hali  Kompleksu  Sportowego 
„Michał” – w czwartek, 14 grudnia br. 
(od  16.00).  Będzie  to  tradycyjny  Tur-
niej (około) Świąteczny, tym razem de-
dykowany dla młodszych grup uczest-
niczących w bezpłatnych zajęciach pił-
karskich.

Piłkarze wracają do sal
Zgodnie z zapowiedziami tre-

nerów, bezpłatne treningi piłkar-

skie, organizowane przez Siemia-
nowicką Spółdzielnię Mieszkanio-
wą przeniosły się do czterech sal 
gimnastycznych siemianowickich 
szkół. Dodajmy, że to owoc poro-
zumienia z Miastem – już piąty raz 
z rzędu.

Cztery miejsca
W tym roku zajęcia w salach gimna-

stycznych  odbywać  się  będą  w:  Ze-
spole  Szkół  Sportowych  w Bytkowie, 
Zespole  Szkół  Ogólnokształcących 
i Zawodowych  w Michałkowicach,  Ze-

spole  Szkół  nr  1  w „Bańgó-
wie”, a także w Zespole Szkół 
Integracyjnych  przy  ulicy  Li-
powej 3.

Ważne.  W okresie  jesien-
no-zimowym  zajęcia  orga-
nizowane  są  tylko  dla  grup 
młodszych  i starszych.  Tre-
ningi grup +12 wrócą dopiero 
w maju,  wraz  z powrotem  na 
boiska wielofunkcyjne

Pierwsza  okazja  do  spró-
bowania  się  młodych  piłka-
rzy w salach gimnastycznych 
była  już  w tygodniu  po  Dniu 
Wszystkich Świętych.

na do widzenia boiskom
 Zanim to nastąpiło, odbyły się ostat-

nie treningi na wolnym powietrzu w tym 
roku.  Wietrzne,  niekiedy  deszczowe 
popołudnia  niezbyt  przestraszyły  mło-
dych piłkarzy. Na każdym treningu zja-
wiało się od kilku do kilkunastu (ciepło 
ubranych)  dzieci.  Zajęcia  prowadzone 
były przez trenerów intensywnie, by nie 
było żadnych przestojów w grze. Z jed-
nej strony, by ich uczestnicy nie marzli, 
z drugiej – o tej porze roku szybko robi 
się ciemno, więc każde 5 minut gry by-
ło dla grających cenne.

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż  można  zapisywać  swoje  po-

ciechy.  Nie  kosztują  nawet  złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
no  z zajęć  i wypisać  odpowiednią  de-
klarację,  jaką  mają  przy  sobie  trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztywno 
ustalonym  przedziale  wiekowym  7-12 
lat (funkcjonują dwie grupy podstawo-
we  –  7-9  i 10-12  lat)  oraz  dodatkowe 
+12 dla tych, którzy wcześniej chodzili 
na te treningi, prowadzone jednak tyl-
ko w miesiącach letnich. 

  rg
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Terminarz zajęć w salach 
gimnastycznych

„Bytków” – Zespół Szkół Sportowych (ul. Mikołaja 3)
Poniedziałki: - 1900-1945 – dzieci 7-9 lat

- 1945 - 2030 – dzieci 10-12 lat
„Tuwima” – Szkoła Podstawowa nr 20 (ul. Lipowa 3)

Wtorki: - 1630 - 1730 – dzieci 7-9 lat
- 1730 - 1830 – dzieci 10-12 lat

„Bańgów” – Szkoła Podstawowa nr 16 (ul. karola 
Szymanowskiego 11)

Środy: - 1630 - 1730 – dzieci 7-9 lat
- 1730 - 1830 – dzieci 10-12 lat

„Michałkowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych (ul. Witolda Budryka 2)

Czwartki: - 1700 - 1800 – dzieci 7-9 lat
- 1800 - 1900 – dzieci 10-12 lat

Być jak Messi, ronaldo, Lewandowski

Turniejowa zaległość 
odrobiona, powrót do sal

We wrześniu deszcz nie odpuścił i wraz z odwołaniem Pikniku 
w Bańgowie, odłożono również część sportową. W sobotę, 

14 października br. nic już nie stało na przeszkodzie, by dzieci rozegrały 
turniej piłkarski o Puchar Prezesa SSM...
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magamy się zadbanej zieleni, a z dru-
giej no właśnie...

W administracji  powiedziano  nam, 
że  niedawno  na  wniosek  mieszkań-
ców podcięto dolne konary dwóch ro-

snących  świerków.  Zabieg  miał  na 
celu  poprawę  widoczności  przy  dol-
nych  fragmentach  elewacji.  Chodzi-
ło  o szybsze  dostrzeżenie  ewentual-
nych „nieproszonych gości” przebywa-
jących  pod  budynkiem.  Zabieg  wyko-
nano, ale komuś było mało. 

2000 zł czeka
Niezależnie  od  tego  kuriozalnego 

przypadku w osiedlach nadal niszczone 
są przedmioty, które długo mogłyby słu-
żyć,  gdyby,  no właśnie gdyby. Przypo-
minamy, że non stop aktualna jest ofer-

ta  Zarządu  nagradzania kwotą 2000 
złotych za skuteczne wskazanie spraw-
ców  dewastacji.  Skuteczne,  to  znaczy 
zakończone  albo  wyrokiem  sądu,  albo 
ugodą ze sprawcą, który zobowiąże się 
do naprawy zniszczeń i pokrycia wszel-
kich kosztów swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, bo nie zamierza odpuścić nisz-
czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić  się  nad  ofertą,  2  tysiące  pie-
chotą  nie  chodzi.  Jeżeli  ktoś  zamie-
rza przekazać takie informacje, to na-

leży  składać  je  pisemnie, bądź tele-
foniczne w Dziale GZM, tel. 32 6091-
405. Dyskrecja zapewniona. pes

a w osiedlach zanotowano:
im. Juliana Tuwima

- Okrężna 15 – zdewastowano gałko-
klamkę,

- Hermana Wróbla 5B – bazgroły na 
szczycie budynku,

- Wojciecha korfantego 1B – zniszczo-
no gałkoklamkę i skrzynkę na reklamy,

- Wojciecha korfantego 3a – znisz-
czono skrzynkę na reklamy.

 „Michałkowice”
-  Przyjaźni 18-22 plac  zabaw  –  zde-

wastowano wagonik kolejki.
„Młodych”

-  Jana Stęślickiego 8-9-10  pawilon 
handlowy – rozbito witrynę sklepową.

ciąg dalszy ze str. 1

Czy to ma rozum?
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Turniejowa zaległość odrobiona, powrót do sal
Czytaj str. 16
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Wiało, łamało, urywało
Wrześniowe i październikowe silne, porywiste podmuchy wiatru wyrzą-

dziły trochę szkód w osiedlach...
W Polsce  orkan  „Grzegorz”,  ja-

ki  przeszedł  przez  kraj  w ostatnich 
dniach października spowodował, nie-
stety,  śmierć  dwóch  osób,  straż  po-
żarna  musiała  interweniować 
ponad 8 tysięcy razy, a kilka-
dziesiąt  tysięcy  gospodarstw 
pozostawało przez jakiś czas 
bez prądu.

W zasobach  Siemianowic-
kiej  Spółdzielni  Mieszkanio-
wej  siłę  potężnego  wiatru 
najbardziej  odczuły  drzewa. 
W sumie  połamanych  zosta-
ło  ich  na  przełomie  września 
i października  kilkanaście,  między  in-
nymi w osiedlach:

-  „Tuwima”  przy  ul.  W. korfantego, 
H. Wróbla,

- „Węzłowiec” – przy Wł. Jagiełły 9
-  „Michałkowice”  –  Wł. Sikorskie-

go 1, Przyjaźni.

Trudno  zliczyć  gałęzie,  jakie  nie 
oparły się sile żywiołu. Dozorcy  i kon-
serwatorzy  mieli  przy  ich  sprzątaniu 
niemało pracy.

Zdarzały  się  też  sporadyczne  przy-
padki  uszkodzeń  elementów  archi-
tektonicznych  budynków.  Na  przykład 
w osiedlu  „Tuwima”  przy  ulicy  Her-
mana Wróbla 6D  zerwało  fragment 
blachy  oraz  warstwy  izolacyjnej  na 
szczycie  budynku,  a przy  Hermana 

Wróbla 2B  płyty  z elewacji  frontowej. 
Szkody szybko usunięto. 

Pamiętajmy jednak, żeby pilnie zgła-
szać  zauważone  nieprawidłowości 
w swojej  ADM.  Nie  wszystkie  szkody 
da się w pełni z dołu zauważyć. Podej-
rzenia  co  do  usterek/zniszczeń  rów-
nież będą kontrolowane przez konser-

watorów,  którzy  mają  dostęp 
do wejść, włazów na dachy.

Wichurom towarzyszyły nie-
rzadko  intensywne  opady 
deszczu.  Niestety,  praktycz-
nie  każda  administracja  od-
bierała  zgłoszenia  o przecie-
kach  z dachów,  czy  parape-
tów okien. Niektóre dachy lub 
kominy  w trybie  pilnym  mu-
siały  zostać  zlecone  do  na-

prawy w ramach robót dekarskich. Po-
ważniejsze  prace  związane  z kapital-
nym  remontem poszycia dachów, po-
szczególne  administracje  –  w konsul-
tacji z Radami Osiedlowymi – zaplano-
wały  w swoich  planach  remontów  na 
przyszły rok i lata kolejne.  rg
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Skąd nazwy orkanów: Barbara, 
Ksawery, Grzegorz itd?

-  Huragany,  burze  i inne  silne  zjawiska  meteorologicz-
ne mają swoje stałe nazwy, by łatwiej je odróżnić. Te eu-
ropejskie wymyśla Instytut Meteorologiczny w Berlinie. Ist-
nieje  lista  imion  już na 2018 rok, według której zjawiska, 
jeśli spełnią określone kryteria, zostaną nazwane. Na na-
sze  potrzeby  imiona  są  podawane  zgodnie  z wymogami 
języka polskiego.

os. „Tuwima”

os. „Węzłowiec” os. „Michałkowice” os. „Tuwima”
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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

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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ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE

T +48 881 600 567
E  siemianowice@ke.pl

ul. Niepodległości 25, 41-106 Siemianowice Śl.

w ofercie także:
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17
s-
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7/

7-
16
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Plan 
renowacji elewacji budynków na lata 2018-2020

Lp. adres budynku Zakres robót
Powierzchnia

(m2)
koszt

(tys. zł.)

Termin
uwagi

2018 2019 2020

1 niepodległości 26-28 Ściana wschodnia 920 138 X – – –

2
Józefa Skrzeka- 

-Pawła Wójcika 6a, b
Ściana wschodnia 1100 165 X – – –

3 ZHP 9 Ściana zachodnia 500 75 X – – –

4 ZHP 11
Ściana zachodnia 
Ściana północna

900 135 X – – –

5 Wyzwolenia 6
Ściana północna 

Ściana południowa 
Ściana zachodnia

1860 279 X – – –

6 Hutnicza 3-5
Ściana południowa 
Ściana wschodnia

1440 216 X – – –

7 Władysława Jagiełły 3
Ściana północna 
Ściana zachodnia 
Ściana południowa

1900 285 X – – –

razem 2018: 8 620 1 293

8 Władysława Jagiełły 11d Ściana południowa 400 60 – X – –

9 ZHP 7
Ściana zachodnia 
Ściana wschodnia

900 135 – X – –

10 ZHP 10 Ściana zachodnia 500 75 – X – –

11
Józefa Skrzeka- 

-Pawła Wójcika 5a
Ściana północna 950 143 – X – –

12 Hermana Wróbla 8 Ściana zachodnia 1600 240 – X – –

13 Hermana Wróbla 9 Ściana zachodnia 1350 203 – X – –

14 Pocztowa 11 Ściana wschodnia 250 38 – X – –

15 Wyzwolenia 8
Ściana zachodnia 
Ściana wschodnia 
Ściana południowa

3500 525 – X – –

16 Wyzwolenia 10 Ściana zachodnia 1100 165 – X – –

razem 2019: 10 550 1 584

17 Władysława andersa 6 Ściana zachodnia 170 26 – – X –

18 Marii Dąbrowskiej 1
Ściana wschodnia 
Ściana zachodnia

350 53 – – X –

19 Wyzwolenia 10 Ściana wschodnia 1100 165 – – X –

20 Władysława Jagiełły 11c Ściana zachodnia 400 60 – – X –

21 Grunwaldzka 4 Ściana południowa 400 60 – – X –

22 Hermana Wróbla 5 Ściana wschodnia 2400 360 – – X –

23 Jedności 1 Ściana zachodnia 1400 210 – – X –

24
Józefa Skrzeka- 

-Pawła Wójcika 7
Ściana północna 950 143 – – X –

razem 2020: 7 170 933

razem lata 2018-2020 26 340 3 810

Zatwierdzono decyzją Rady Nadzorczej Uchwała nr 34/2017 z dnia 25.09.2017 r.
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ustalone półroczne zadania priorytetowe w pracy 
dzielnicowych są jednym z elementów szerszego 

planu MSWia zatwierdzonego w 2016 roku, mającego 
wzmocnić rolę tych policjantów w środowisku lokal-
nym. Przyjrzyjmy się więc temu, czym zajęli się w pierw-
szej, a co uznali za priorytet 
w drugiej połowie roku dziel-
nicowi, pracujący m. in. na 
terenach SSM, tym razem je-
śli chodzi o „Centrum”.

Bezpieczeństwu  i porządkowi 
publicznemu  w osiedlu  „Centrum”  -  adresom,  gdzie  Spół-
dzielnia ma swoje zasoby mieszkaniowe, przygląda się w su-
mie pięciu dzielnicowych. Tereny spółdzielcze  tego osiedla 
są mocno rozbite na mapie miasta, stąd aż tylu. W bieżącym 
wydaniu „MS” przyglądamy się więc trzem z nich.

Zadania,  jakie  sobie  wyznaczyli  na  ten  rok,  w większo-
ści nie dotyczą/dotyczyły bezpośrednio zasobów spółdziel-
czych. Obejmują jednak problemy, jakie mieszkańcy budyn-
ków SSM dobrze  lub bardzo dobrze  znają,  będąc  równo-
cześnie pacjentami szpitala, przychodni, działkowcami albo 
klientami sklepów sprzedających między innymi alkohol...

rejon 1. kMP w Siemianowicach Śląskich
Na ten rejon składają się między  innymi ulice: ryszarda 

Gansińca, Spokojna, Michałkowicka 3-45, Tadeusza ko-
ściuszki, Jana Pawła ii 16-24, ks. konstantego Damrota, 
Śląska 46-48-50.  Od  niedawna  służbę 
pełni  tu sierżant adam Gulba. Zadania 
priorytetowe  zarówno  na  pierwszą,  jak 
i drugą  połowę  roku  wyznaczył  jeszcze 
poprzedni dzielnicowy – aspirant sztabo-
wy Zbigniew Heinzel. W pierwszej poło-
wie roku zajął się on problemem zakłó-
cania porządku oraz niszczeniem mienia w klatce schodo-
wej przy ulicy ryszarda Gansińca 2. W tej chwili - jak rela-
cjonuje sierż. Adam Gulba, problem zanikł, klatka jest zamy-
kana na klucz  i nie dochodzą do dzielnicowego żadne ne-
gatywne informacje, by ktoś w niej w ostatnim czasie zakłó-
cał porządek.

Bieżące  zadanie  priorytetowe  dotyczy  grupowania  się 
młodzieży na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Mi-
chałkowickiej.  -  Mieszkańcy okolicznych budynków zgła-
szali wielokrotnie problem głośnego zachowywania się mło-
dzieży, nierzadko pod wpływem alkoholu, w godzinach wie-
czornych i nocnych. Zostały więc przeprowadzane rozmo-
wy w tymi osobami, które się tam zastało, były pouczenia, 
kilka mandatów. W tamten rejon skierowane zostały częst-
sze patrole ogniwa patrolowo-interwencyjnego, przewodni-
ków psów, wywiadowców. Zwróciliśmy się również do stra-
ży miejskiej, by na ten problem i oni zwrócili większą uwa-
gę. W tej chwili, ze względu też na to, że zrobiło się chłod-
no, nie zdarza się zastać kogoś, kto siedziałby na ławkach, 
schodkach na terenie szkolnym – mówi sierż. Gulba.

rejon 2. kMP w Siemianowicach Śląskich
Do  tego  rejonu,  jeśli  chodzi  o tereny  zasobów  Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, należy ulica krucza. 
Zadanie priorytetowe na pierwszą połowę roku,  jakie wy-
brał na podstawie sugestii mieszkańców i własnych obser-
wacji asp. szt. Sebastian kędziora obejmowało problem 
przesiadywania  i spożywania  alkoholu  przez  młodzież, 
a co  za  tym  idzie  -zakłócania  porządku,  dewastacji  mie-
nia w rejonie Amfiteatru w Parku Miejskim (ul. fryderyka 
Chopina).  - Żeby zminimalizować problem nawiązaliśmy 

współpracę ze strażą miejską, podejmując systematyczną 
obserwację tego terenu. Myślę, że sytuacja się tam od te-
go czasu poprawiła, ale jeśli spacerowicze, czy mieszkań-
cy pobliskich budynków znowu zauważą naganne zacho-
wanie, trzeba kontaktować się w miarę możliwości szybko 

z policją - powiedział asp. szt. 
Kędziora.

Zadaniem  wyznaczonym  na 
to  półrocze  jest  podjęcie dzia-
łań  w celu  zminimalizowania 
problemu grupowania się osób 

i spożywania  alkoholu  w klatkach  schodowych  i przed  ni-
mi  przy  krótkiej  –  ulicy  położonej  w sąsiedztwie  Szpitala 
Miejskiego. 

Od  listopada  nowym  dzielnicowym  na  tym  rejonie  jest  
st. sierż. Mariusz farat (dotychczas dzielnicowy Rejonu 6. 
m.in. Hutnicza, Jedności) i to on będzie odpowiedzialny do 
końca roku za dalszą realizację tego zadania.

rejon 3. kMP w Siemianowicach Śląskich
Jeśli chodzi o zasoby SSM, w tym rejonie mieszczą się bu-

dynki przy ulicy komuny Paryskiej 6  i 13. W pierwszej po-
łowie  roku  dzielnicowy  -  asp.  radosław Motybel  zajął  się 
problemem  włamań  do  ogródkach  działkowych  w R.O.D 
„Pokój”  (ul.  Pawła Śmiłowskiego)  oraz  R.O.D.  „Zorza”  (ul. 
Cmentarna).  - Nawiązaliśmy współpracę przede wszystkim 
z działkowcami, organizując patrole piesze w godzinach noc-

nych, czy informując właścicieli ogród-
ków o tym, jak zachować się w przypad-
ku włamania na teren ich działki, do al-
tanki - instruowaliśmy, o tym co trze-
ba wówczas robić, jak nie zacierać śla-
dów itp. Nawiązaliśmy stałą współpracę 
z prezesami obu ogrodów działkowych, 

co pozytywnie wpływa na poprawę poziomu bezpieczeństwa 
– zrelacjonował asp. Motybel. 

Aktualnie dzielnicowy Rejonu 3. podejmuje działania zmie-
rzające  do  zminimalizowania  problemu  gromadzenia  się 
osób  spożywających  alkohol  i zakłócających  porządek  pu-
bliczny w rejonie budynków przy ulicy Świętej Barbary 24, 
24a i tamtejszej przychodni. - Ulica św. Barbary to centrum 
miasta, w zasadzie takie szczególne miejsce na mapie Sie-
mianowic Śląskich, ze względu na częste występowanie tam 
zagrożeń wykroczeniami i z uwagi na społeczność, jaka tam 
zamieszkuje. Nawiązaliśmy współpracę ze strażą miejską 
w celu wzmożenia patroli w tym rejonie. Z naszych obser-
wacji wynika, że to całodobowa działalność sklepu przy uli-
cy Parkowej 12 jest przyczyną uciążliwości, z jakimi muszą 
borykać się mieszkańcy z ulicy św. Barbary. Na razie ob-
serwujemy teren, podejmujemy interwencje i zobaczymy da-
lej, jak się sprawa rozwinie – mówi asp. Radosław Motybel.

kontakt, dyżury - obopólna pomoc
O rozpracowywanych  zadaniach  priorytetowych  można 

porozmawiać  -  i pomóc zarazem - bezpośrednio z dzielni-
cowymi. Kontakt do nich:

- sierżant adam Gulba - tel. 727 032 589
- starszy sierżant Mariusz farat - tel. 727 032 602
- aspirant radosław Motybel - tel. 727 032 601
Gdy  dzielnicowego  nie  ma  w pracy,  a sytuacja  wymaga 

szybkiej interwencji, wówczas dzwonimy na „pogotowie poli-
cyjne” - 997. Jeśli znów sprawa wymaga spotkania się gdzieś, 
z kimś, wówczas można zostawić wiadomość dzielnicowemu 
osobiście  lub telefonicznie na komendzie albo poprzez apli-
kację mobilną „Moja Komenda” - również anonimowo.      rg

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w osiedlach - cz. 3

Dzielnicowi  
- ich priorytety
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Wytknięte
Przyglądając  się  zawartości  kubłów 

w zsypach  czy  śmietnikach  wolnosto-
jących  na  odpady  zmieszane  na  ze-
wnątrz  budynków  –  nawet  powierz-
chownie – do śmiechu wcale nie  jest. 

To, co widzimy na co dzień w pojem-
nikach kolorowych na surowce wtórne 
to  tylko  część  tego,  co mogłoby  (mu-
siałoby) się w nich znaleźć. Naprawdę.

Do  zsypów  wrzucamy  wszystko  jak 
leci. Nierzadko luzem czy w niezawią-
zanych  workach.  Na  śmietnik  chodzi-
my  z wszystkimi  przez  siebie  wypro-
dukowanymi śmieciami w jednym wor-
ku, woreczku, mijając kolorowe pojem-
niki na odpady wtórne, traktując je jak 
powietrze.

To  „śmieciowe  grzechy”,  dziś  baga-
telizowane  mogą  skutkować  za  jakiś 
czas znacznymi podwyżkami opłaty za 
śmieci.  I to nie przez widzimisię Spół-
dzielni czy Urzędu Miasta – bo tak się 

później może mówić. Gminy po prostu 
nie będą miały wyjścia po obciążeniu 
ich  wysokimi  karami  finansowymi  za 
niewypełnienie Dyrektywy Unijnej, tzw. 
odpadowej. Do 2020 roku Polska musi 
uzyskać 50% poziom recyklingu i przy-

gotowania do ponownego użycia:  pa-
pieru, szkła, tworzyw sztucznych i me-
tali. Czy damy radę?

Oczywiście  nie  możemy  uogólniać 
problemu na wszystkich mieszkańców. 
Są  lokatorzy  (sąsiedzi)  we  wszyst-
kich  osiedlach  SSM  sumiennie  wy-
wiązujący się z obowiązku segregacji. 
I chwała  im  za  to.  Ich  należy  podpa-
trywać, a może  i podpytywać o to,  jak 
tę segregację śmieci organizują sobie 
w domu  lub  poza  nim.  Pewnie  w nie-
jednej rodzinie, niejednym mieszkaniu 
to tu właśnie leży cały problem... 

Gdzie dawać plastiki, makulaturę 
przy przepełnionych kontenerach?
Zdarza  się,  że  kolorowe  pojemni-

ki  na  surowce  wtórne  (najczęściej  na 
tworzywa  sztuczne)  stoją  przepełnio-
ne  i nie  ma  w nich  nawet  centymetra 
miejsca na kolejne odpady. Zostajemy 
wówczas  z woreczkiem  plastikowych 
opakowań albo plikiem przeczytanych 
gazet  w ręku.  Co  robić?  Najczęściej 
zostawiamy je obok, układamy na po-
jemniku niczym na półce,  tudzież wy-
rzucamy  do  śmietnika  na  zmieszane. 
A to nie tak ma być! 

Wiesław rak  –  nowy  kierownik  Za-
kładu  Oczyszczania  Miasta  sugeru-
je  jednak,  by surowce wtórne składać 
w jednym miejscu pod wiatami śmiet-
nikowymi, nie wrzucając ich do kubłów 
na śmieci. Odbiorcy surowców wtór-
nych zaglądają również do zamyka-
nych i niezamkniętych jeszcze stano-
wisk kontenerowych zasobów SSM, 
by stamtąd odebrać  (ewentualne)  od-
pady segregowane. W ten sposób po-
stępując  unikniemy  widoku  (wraże-
nia)  ciągłego  bałaganu  wokół  śmietni-
ków, rozwiewania odpadów po okolicz-
nych ulicach, chodnikach, trawnikach... 
Zwłaszcza teraz, gdy czasem wieje jak 
w (wysoko) górach.  `Rafał Grzywocz

Tak nie segregujmy
Są głosy ekspertów, że jak tak dalej będziemy „segregować”  

to w pewnym momencie utoniemy we własnych śmieciach. Chcia-
łoby się, aby był to tylko czarny humor, ale... 

Pojemniki z „półką” to nie sposób

Władysława andersa 4

kościelna 36, Przyjaźni 8-10

Władysława andersa 6
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Komplety strojów rozdane - Krzynówek świadkiem
Sympatyczne i pouczające zarazem było tegoroczne zwieńczenie sezonu letniego piłkarskich treningów. 

 17 października br. kolejna duża grupa dzieci odebrała profesjonalne stroje piłkarskie, a wszystkiemu 
przyglądał się, ba, sam w tym uczestniczył Jacek krzynówek – były piłkarz, wielokrotny reprezentant Polski. 
Dom kultury „Chemik” był pełny...

To już od jakiegoś czasu tradycja, że 
pod  koniec  roku  odbywa  się  spotka-
nie dzieci,  ich opiekunów z Zarządem 
SSM oraz zaproszonymi gośćmi. Cel? 
Podsumowanie  sezonu  letniego,  za-
powiedź zimowego i...  to, na co kolej-
ne roczniki najmłodszych zawsze cze-
kają najbardziej, zacierając ręce - mo-

ment sprezentowania im prawdziwych 
piłkarskich strojów.

Podsumowanie
W pierwszej  części  spotkania  Da-

riusz rzeźniczek  –  jeden  z trenerów 
prowadzących zajęcia piłkarskie w kil-
ku  zdaniach  przybliżył  ideę  organizo-
wanych  treningów  dla  dzie-
ci  w wieku  7-12  lat.  Przypo-
mniał,  iż  to  Zbigniew Lek-
ston  –  prezes  Siemianowic-
kiej  Spółdzielni  Mieszkanio-
wej wpadł w 2013 roku na ta-
ki pomysł i przeniósł go – pod 
patronatem Śląskiego Związ-
ku  Piłki  Nożnej  –  na  osie-
dlowe  boiska  wielofunkcyj-
ne. Ciągłość zajęć zapewniło 
wsparcie  Prezydentów  Mia-
sta – Jacka Guzego i rafa-
ła Piecha, dzięki którym każ-
dej  zimy  dzieci  mogą  treno-
wać  w salach  gimnastycznych  czte-
rech siemianowickich szkół.

W sprawozdaniu  z działalności  uwa-
gę zwróciły cyfry, jakie w nim padły. Jak 
się okazuje do teraz, czyli połowy piąte-
go sezonu zajęć przewinęło się w sumie 
blisko  430  dzieci,  w tym  36  dziewcząt. 
Aktualnie uczestników jest około 150.

Liczby  pokaźne,  sugerujące  jakoby 
była  to  profesjonalna  szkółka  piłkar-
ska, a tak naprawdę to „tylko” program 

sportowy dla dzieci „Piłka nożna w na-
szych osiedlach”, którego głównym za-
łożeniem  jest  wyciągnięcie  najmłod-
szych  z domu  i aktywnie,  popołudniu, 
zagospodarowanie im wolnego czasu.

Warto  przy  okazji  zaakcentować,  iż 
Siemianowicka  Spółdzielnia  Miesz-
kaniowa  jako  jedyna  w województwie 

śląskim organizuje takie zajęcia piłkar-
skie dla dzieci.

Dariusz rzeźniczek powiedział rów-
nież, że rok 2017 to obchody 60-lecia 
SSM  i z tej  okazji  odbywało  się  wie-
le  imprez  kulturalno-sportowych,  przy 
współpracy  z administracjami  i Rada-

mi  Osiedli.  Dla  uświetnienia  tej  rocz-
nicy  zostało  przeprowadzonych 8  tur-
niejów piłki nożnej w obydwu grupach 
wiekowych: 7-9 i 10-12 lat.

Na  spotkaniu  wyświetlono  również 
fragment  filmu,  będący  relacją  jedne-
go  z cyklicznie  obchodzonych  turnie-
jów świąteczno-noworocznych.

Słowa pochwały i otuchy
Na spotkanie, poza  licznie przybyły-

mi  dziećmi  i ich  opiekunami,  członka-

mi  Zarządu  SSM  zaproszono  przed-
stawicieli  Urzędu  Miasta  i Śląskiego 
Związku  Piłki  Nożnej.  adam Cebula 
- przewodniczący Rady Miasta pogra-
tulował kontynuacji programu i zapew-
nił  o wsparciu  ze  strony  Gminy,  jeśli 
chodzi  o organizowanie  zajęć  piłkar-
skich w salach gimnastycznych/halach 

zimą.  Gratulacje  w imieniu  prezyden-
ta  rafała Piecha  złożyła  Małgorzata 
Pichen  –  Naczelnik  Wydziału  Kultury 
i Sportu UM.

Głos zabrał również Damian Galeja 
– wiceprzewodniczący Wydziału Szko-
lenia  Śląskiego  Związku  Piłki  Nożnej. 

-  Gratuluję cennej inicjaty-
wy przypominającej kolebkę 
piłki nożnej. Podwórka, bo-
iska osiedlowe to zawsze by-
ły początki wielkiej gry. Trze-
ba pogratulować w tym miej-
scu Zarządowi Spółdziel-
ni, władzom miasta, że po-
przez swoją działalność i ści-
słą współpracę znowu zapeł-
niają boiska osiedlowe mło-
dzieżą, która tutaj rozgrywa 
swoje pierwsze wielkie me-
cze. Wielkie słowa uznania – 
chwalił przedstawiciel ŚZPN.

Marian Odczyk  –  zastępca  preze-
sa  SSM  ds.  technicznych,  pochwalił 
dzieci,  że fantastycznie wykorzystują 
te możliwości, jakie daje im współpra-
ca kilku instytucji. To podłoże do tego, 
by w przyszłości, choć część z uczest-
ników osiągała sportowe sukcesy. Ta-
kie chociażby, jak obecny tutaj pan Ja-
cek Krzynówek...  Dziękuję Urzędo-
wi Miasta, Śląskiemu Związkowi Piłki 
Nożnej oraz Wodociągom Siemiano-
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wickim Aqua Sprint za wsparcie. Przez 
to zajęcia zyskują odpowiednią rangę. 
Dziękuję rodzicom dzieci za to, że po-
traficie przekonywać najmłodszych, by 
odeszli od komputerów, smartfonów 
i zajęli się czymś zdrowszym: sportem 
– mówił członek Zarządu Spółdzielni.

krzynówek w ogniu pytań.
Prawdziwa lekcja

Zanim  do  mikrofonu  podszedł  gość 
specjalny, wyświetlono o nim krótki film 
przybliżający  jego piłkarską karierę. Po 
nim Jacek krzynówek zwrócił się z ra-
dą  do  młodych  adeptów  piłki  nożnej: 
- Słuchajcie się trenerów. Ja zaczyna-
łem tak jak wy, tylko na innych wówczas 
boiskach. Jestem piłkarskim 
samoukiem, profesjonalną ka-
rierę zacząłem bardzo późno, 
bo w zasadzie w wieku 18 lat, 
ale udało mi się ciężko pracu-
jąc osiągnąć to, że wystąpiłem 
w reprezentacji kraju 96 razy, 
w tym uczestnicząc w Mistrzo-
stwach Świata i Mistrzostwach 
Europy – podkreślał i kontynu-
ował: - Jeśli ktoś chce związać 
swoją przyszłość z piłką noż-
ną musi wiedzieć, że to wyma-
ga wielu wyrzeczeń, ciężkiej 
pracy, wytrwałości. Mam na-
dzieję, że to was w przyszłości 
będziemy oglądać na stadio-
nach. Trzymam za was kciu-
ki. Pracujcie na swoje nazwi-
ska – mówił optymistycznie na 
zakończenie.

Po chwili  była okazja do zadawania 
gościowi  pytań.  Pytały  wnikliwie  dzie-
ci, pytali rodzice, to było istne bombar-
dowanie!

- Czy lubił Pan grać w reprezen-
tacji?  -  Jak ktoś na początku powie-
działby mi, że zagram w reprezentacji 
96 razy to odpowiedziałbym, że zwa-
riował. Dla ukochanego kraju udało mi 
się zagrać wiele razy. To było wielkie 
wyzwanie i wyróżnienie. Kiedyś byłem 
w takim wieku jak wy i bardzo chcia-
łem grać w reprezentacji. Chciałem 
być najlepszy. W reprezentacji grają 
najlepsi, więc marzenie poprzez cięż-
ką pracę się spełniło.
- Czy przeżywał Pan porażki? – za-

pytał młody chłopak, na co zareago-
wano  w sali  śmiechem.  - Oczywi-
ście, że przeżywałem. To coś wpisa-
ne w ten zawód. Porażki bolały, ale 
zawsze trzeba było się po nich szyb-
ko odbudować.

- Jakie to uczucie grać w Bayerze Le-
verkusen? - Jakie uczucie? Normal-
ne. Najpiękniejszym wyzwaniem by-

ła jednak gra dla reprezentacji Polski.
- ile Pan miał lat, gdy zaczął grać 

w piłkę? - Ja zaczynałem tak jak wy. 
Jednak wy macie tę przewagę, że 
macie trenerów, którzy się wami zaj-
mują. Profesjonalnie zacząłem grać 
dopiero w wieku 18 lat, czyli napraw-
dę bardzo późno.

- Jaki zawodnik był najlepszy, z któ-
rym Pan grał? -  Jak ja kończy-
łem w reprezentacji, to wchodził Ro-
bert Lewandowski, graliśmy jesz-
cze wspólnie. W klubowej karierze 
grałem m. in. z Dimitarem Berbato-
vem, który później zasilił Manchester 
United. Grałem z mistrzami świata, 

mistrzami Europy. Trudno wskazać, 
kto był najlepszy. Człowiek grając 
z nimi, też się czegoś od nich uczył.

- Jak długo miał Pan najdłuższą 
kontuzję?  - Pół roku. Wtedy mi się 
świat zawalił. Diagnoza: zerwane 
więzadła krzyżowe. Dla sportowca to 
tragedia. Dzięki jednak rodzinie, klu-
bowi, najbliższym człowiek wyszedł 
z tego jeszcze mocniejszy.

- Czy pozycja pomocnika jest trud-
na?  -  Bardzo trudna. Sama nazwa 
wskazuje: pomocnik, czyli ktoś kto 
musi pomóc, i z tyłu, i z przodu, trze-
ba mieć żelazne płuca i głowę na tej 
pozycji. Piłka nożna to ciężki kawałek 
chleba. Jeśli ktoś chce coś osiągnąć, 
musi poświęcić dużo pracy. Karie-
ra piłkarza zawodowego jest bardzo 
krótka, ale jest jak sen. Ja się cieszę, 
że mi się udało i liczę na to, że i wam 
się uda, poprzez samozaparcie.

- Czy jeszcze gra Pan gdzieś na bo-
iskach?  -  Staram się. Nie zawodo-
wo, ale dla siebie, dla swojego zdro-
wia. Nasz organizm potrzebuje trochę 
wysiłku fizycznego, dlatego jak tylko 

jest możliwość gramy ze znajomymi.
koszulki losowane i sprezentowane

Po serii pytań przyszła pora na  loso-
wanie  nagród  –  niespodzianek:  trzech 
koszulek śląskich klubów: Ruchu Cho-
rzów,  GKS-u Katowice  i Górnika  Za-
brze,  podpisane  przez  aktualnie  grają-
cych zawodników. Każdy z młodych pił-
karzy wrzucając los do szklanej kuli miał 
szansę wyjść z tego spotkania z nie jed-
ną  a dwoma  piłkarskimi  koszulkami... 
Wylosowano trzech szczęśliwców.

Stroje  piłkarskie  zaś,  na  które  moc-
no  wyczekiwały  dzieci  wręczono  na 
samym  końcu.  To  uczynił  między  in-
nymi Jacek krzynówek, Marian Od-

czyk i trenerzy robert raza-
kowski  oraz  Dariusz rzeź-
niczek.  Rozdano  w sumie 
56  kompletów.  Dodajmy,  że 
ich sponsorem są Wodociągi 
Siemianowickie Aqua Sprint.

Na  końcu  spotkania  było 
wspólne  zdjęcie  jego  uczest-
ników  oraz  sesja  autografów 
Jacka  Krzynówka  –  na  czym 
tylko się dało... Trener robert 
razakowski informował  z ko-
lei o tym, jak organizacyjnie bę-
dą wyglądały zajęcia w salach 
gimnastycznych  późną  jesie-
nią i zimą.

Zadowoleni  młodzi  zawod-
nicy  chętnie  też  dzielili  się 
swoimi  wrażeniami  ze  spo-
tkania:  -  Było bardzo cieka-

wie. Ogólnie interesowało mnie jak 
przebiegało jego piłkarskie życie. Ja 
nie widziałem jak grał Jacek Krzynó-
wek, za to mój tata pewnie. Cieszę 
się też, że otrzymaliśmy takie koszul-
ki. Na pewno w niej będę chodził na 
treningi – powiedział 11-letni aleksan-
der Mak. - Bardzo ładny ten strój, jaki 
otrzymałem. Będę chodził. Spotkanie 
bardzo fajne. Słyszałem o Jacku Krzy-
nówku, że strzelił kiedyś bardzo ważną 
bramkę w meczu na wyjeździe z Por-
tugalią w meczu eliminacji Mistrzostw 
Europy –  mówił  z kolei  kajetan Gro-
macki.  Dla  11-letniego  Wiktora Ze-
jera  najfajniejszy w tym spotkaniu był 
moment otrzymania stroju piłkarskiego 
oraz  podpisy.  On  sam  wziął  autograf 
na  piłce.  Ze  spotkania  z pewną  gar-
ścią  informacji  wyszedł  11-letni  filip 
Grajek. - Ja chodzę na te treningi dru-
gi rok i już dostałem strój piłkarski. Dla 
mnie jednak to tylko dobra zabawa. Ja-
cek Krzynówek mówił dużo ciekawych 
rzeczy, m.in., że zaczynał mniej więcej 
w naszym wieku.

Rafał Grzywocz
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Stroje piłkarskie otrzymali:
Artur antosz, Mateusz Breguła, Patryk Bromirski, Wik-
tor Bujak, Dominik Cieślik, Filip Denis, Krzesimir Denis, 
Dawid  Dors,  Oskar  Dors,  Paweł  Dors,  Patryk  franek, 
Bartosz  Głębocki,  Filip  Grajek,  Kajetan  Gromacki,  Ka-
rol Gruszka,  Jakub Gryc, Krystian Henek, Paweł  iwan, 
Bartłomiej Janikowski, Dawid Jonak, Jan klimek, Adam 
kołodziej,  Jakub  kosiński,  Jakub  korzymiec,  Adam 
kubecki, Maciej kubecki, Mateusz Laskowski, Mateusz 
Leśków, Aleksander Mak, Mateusz Malec, Kacper Mar-
szałek,  Sebastian Mencel,  Mikołaj  Moj,  Daniel  nawrat, 
Bartosz  Oziemblewski,  Dawid  Pacwa,  Daniel  Płonka, 
Michał Prejs, Bartek Przybyła, Tymek rolnik, Filip Sej-
botch, Adrian Szewczyk, Jakub Ślęzak, Michał Słomia-
ny,  Kacper  Stachoń,  Borys  Szołtysik,  Mateusz  Tatar, 
Szymon Tomanek, Artur Tomczak, Kamil Wiącek, Prze-
mek Wlosz, Bartosz Wójcik, Łukasz Wójcik, Dawid Wy-
socki,  Wiktor  Zejer,  Borys  Zieliński,  Jeremiasz  Zyzak, 

Roman Żak.
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a.a GaZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765 

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

tel. 512 385 600

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

tel. 513 689 048

kOMPLekSOWe remonty łazienek 
i mieszkań, kosztorysy, projekty, 
prace dofinansowywane z PFRON-u, 
faktury, doradztwo, 20 lat praktyki, 

tel. 506 601 278

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

tel. 604 243 950

CZĘŚCi do AGD, piece gazowe i 1001 
innych drobiazgów. Sklep „PAULA”, ul. 
Oświęcimska 4B,  tel. 533 336 454

eLekTryk  – usługi,  wymiana  tablic  licz-
nikowych  -  bezpiecznikowych,  usuwanie 
awarii elektrycznych, instalacje elektryczne, 
wymiana – modernizacja, tel. 662 653 111

ekSPreSOWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 

CZySZCZenie dywanów, tapicerek, 
wykładzin - solidnie, 
 tel. 32 220-88-77

eLekTryCZne usługi, 
tel. 502 362 393 

a.a.GaZOWe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264  

anGieLSki - tłumaczenia, 
korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania. Przygotowanie do 
egzaminu gimnazjalnego oraz 
matury,   tel. 502 453 556

SPeCJaLiSTa neurolog lek. med. 
Joanna Krzemińska zaprasza do 
gabinetu działającego we współpracy 
z lekarzami Lucyną i Krzysztofem Moćko, 
Siemianowice Śląskie, ul. Chopina 1A. 
Rejestracja   tel. 722 281 181 

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

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

SieMianOWiCka Szkoła Gitary. 
Zapraszamy. Zapisy i informacja, 

tel. 501 715 769

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

kOMPLekSOWe remonty. 
Specjalność łazienki, 
  tel. 508 231 066 

kOMPLekSOWe remonty łazienek, 
 tel. 516 310 510  

ŁaZienki - kompleksowe remonty, 
  tel. 516 310 510 

uSŁuGi remontowe, kafelkowanie, 
  tel. 517 356 893 

uSŁuGi remontowo-budowlane, 
malowanie, tapetowanie, gładzie, 
montaż paneli, montaż płyt G-K, sufity 
podwieszane z płyt G-K, sufity napinane 
Barrisol, sufity typu Armstrong. Łazienki 
i kuchnie kompleksowo. Kafelkowanie 
profesjonalnie, tynki ozdobne, 

tel. 690 941 616

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

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

tel. 661 149 299 

naPraWa telewizorów u klienta,
tel. 603 898 300

WyWÓZ  gruzu,  śmieci,  opróżnianie 
mieszkań, piwnic, transport. 
www.e-fresz.com.pl, tel. 781 113 208kOrePeTyCJe chemia, 

tel. 609 755 668

ZŁOTa rąCZka - wszystkiego rodzaju 
naprawy hydrauliczne, elektryka, 
gazowe, ślusarstwo. Regulacja 
i naprawa okien, kompleksowe remonty. 
Tanio – solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście, 

tel. 503 427 475  

Segregując śmieci 
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

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

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

ssm@poczta.fm
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Szanowni P.T. Czytelnicy
informujemy, że anonimami, szczególnie z uwaga-

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. uważamy, że tak, 
jak przedstawiamy się nieznajomym pod-
czas pierwszego spotkania, co należy do 
dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc czy 
też telefonując do nas, a dane osobowe, jeżeli jest taka 

wola i co reguluje Prawo prasowe, zastrzec do wiado-
mości redakcji. Prosimy  o zwięzłe  przedstawienie  nurtu-
jącej sprawy  i przemyślane zdania, większą odpowiedzial-

ność  za  słowo,  które  nie  będzie  naruszało 
czyjegoś dobrego  imienia  i nie będzie ode-
brane jako pomówienie. Maksyma, jaką na-

leży się kierować,  jest  jedna: słowo wróblem wyleci, a wo-
łem wraca, słowo... może zabić.

Wróblem 
wyleci...

Konkurs na nazwę 
placu w Bytkowie

Szanowni Państwo
Prawdopodobnie umknęła mi informa-

cja  dotycząca  wyniku  ww.  konkursu... 
Czy mogę prosić o podanie werdyktu?

Pozdrawiam,
irena Skwara

z Pl. Skrzeka i Wójcika.
Zarząd SSM: W związku z wnio-

skiem przyjętym podczas tegorocz-
nego zebrania osiedlowego (kwie-
cień br.) ogłoszono konkurs na na-
zwę placu rekreacyjno-wypoczynko-

wego w osiedlu „Młodych”. W jego 
wyniku wpłynęło kilkanaście bardzo 
zróżnicowanych propozycji, które 
były przedmiotem obrad rady Osie-
dla w październiku. niestety, mi-
mo ożywionej i długotrwałej dysku-
sji rada nie podjęła jeszcze decyzji 
o nazwie placu. Mamy nadzieję, że 
nastąpi to podczas kolejnego posie-
dzenia rady, jakie odbędzie się w li-
stopadzie. O wynikach poinformuje-
my na łamach „MS”

Drobne w ADM
Dzień  dobry,  czy  można  by  jakoś 

usprawnić system przyjmowania ogło-
szeń drobnych w naszych osiedlowych 
administracjach?  Tak,  by  nie  trzeba 
było się  fatygować z tak małą sprawą 
do siedziby Spółdzielni. Nie wszystkie 
starsze  osoby  używają  dzisiaj  e-kon-
ta do przelewów internetowych. W ad-
ministracji  w Michałkowicach  powie-

dziano  mi,  że  nie  mogą  oni  przyjmo-
wać pieniędzy w gotówce (kilka, kilka-
naście złotych). A to na pewno byłoby 
pewnym dla nas udogodnieniem.

Pozdrawiam serdecznie
Czytelnik

Dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM nie widzi żadnych 

problemów w przyjmowaniu drob-

nych ogłoszeń i pobieraniu za to 
opłat przez pracowników admini-
stracji i tym samym nie zmuszaniu 
ogłoszeniodawców chcących za-
mieścić takie ogłoszenie do wizyty 
w budynku Zarządu.

na najbliższej naradzie z kierow-
nikami administracji temat zostanie 
poruszony a pracownicy aDM zo-
staną zobowiązani do przyjmowa-
nia drobnych ogłoszeń wraz z opła-
tami i przekazywania ich na bieżąco 
do Zarządu.

Za zaistniały problem przepraszamy.

Wywóz wielkich 
gabarytów

Witam,
W nawiązaniu  to  tematu  odpadów 

przesyłam  zdjęcia  jak  wygląda  reali-
zacja  wywozu  odpadów  wielkogaba-
rytowych na ul. Okrężnej. Zdjęcia zro-
biono dzień po terminie wywozu odpa-

dów (13. 10). Odpady były wystawione 
w dniu 10. 10. Brawo MPGK!!!!

Zbigniew J.
- Moje Dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM od dłuższego już cza-

su zwraca uwagę urzędowi Miasta 
jak i Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Gospodarki komunalnej i Mieszka-
niowej sp. z.o.o. na fakt, iż wywóz 
tzw. gabarytów z częstotliwością raz 
na dwa tygodnie jest niewystarcza-
jący. Dodatkowo zdarzenie opisa-
ne w e-mailu – a nie należy do rzad-
kości – problem ten potęguje i nie 

wpływa na poprawę estetyki na-
szych osiedli.

Pana e-mail dedykujemy odpowie-
dzialnemu za gospodarkę odpada-
mi Wydziałowi uM z przekonaniem, 
iż przyczyni się do zmiany często-
tliwości wywozu tych przedmiotów 
jak również do lepszego egzekwo-
wania obowiązku wywożenia przez 
firmę świadczącą tę usługę.

Zajmuje miejsce
Proszę  o interwencję  w sprawie  sa-

mochodu  marki  Fiat  Seicento.  Samo-
chód stoi w tym samym miejscu od koń-
ca  lutego.  Jak  widać  na  przesłanych 
zdjęciach zaczyna zarastać zielenią wo-
kół kół. Nikt go nie używa, od dłuższego 
czasu. Niemyty stoi na dużym parkingu 
pomiędzy blokami Jagiełły 9 i 11.

Proszę  o usunięcie  go,  bo  jak  po-
wszechnie  wiadomo  miejsc  postojo-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 29
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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. 32 228-80-97w
w
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WULKANIZACJA 

ZAPRASZAMY !!! 

Pn – Pt 900 – 1700  

So 900 – 1300 

ul. Boh. Westerplatte 20 

 tel.: 510 266 620 

 Przyjedź do nas z tym kuponem   
Otrzymasz 10% rabat
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rekLaMy CZarnO-BiaŁe
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł

- drobne /słowo/ - 1,23 zł 
DrOBne raMkOWe

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

rekLaMy kOLOrOWe  
- moduł 5,7 x 5,0 cm:

strony środkowe - 120,98 zł 
strony:

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

Ceny rekLaM BruTTO

„ M S ”  C Z e k a   n a  T W O J ą  r e k L a M Ę 
d o  2 0 .  k a ż d e g o  m i e s i ą c a   t e l .  3 2  6 0 9 - 1 4 - 0 5
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wych  brak  a miejsce  tego  pojazdu  to 
punkt skupu złomu.

Z góry dziękuję za organizację  likwi-
dacji złomu z parkingu.

Proszę  o niepodawanie  moich  da-
nych osobowych, wyłącznie inicjały

Pozdrawiam J. r.
Zarząd SSM: administracja osiedla 

„Węzłowiec” na bieżąco zgłasza do 
odpowiednich służb tego typu przy-
padki zajmowania miejsc parkingo-
wych przez samochody o złym sta-
nie technicznym lub zagrażające bez-
pieczeństwu. Także fakt postoju został 
zgłoszony do Straży Miejskiej. Z otrzy-
manej zwrotnie informacji wynika, że 
nie ma podstaw do usunięcia pojazdu, 
gdyż posiada on tablice rejestracyjne 
i ma opłacone ubezpieczenie OC.

Mając na względzie Pana e-mail ad-
ministracja wystąpi ponownie do 
Straży Miejskiej podając jako podsta-
wę do usunięcia samochodu długo-
trwałe parkowanie w jednym miejscu.

Problem z windą
Jestem  lokatorką  ulicy  Jagiełły  31C. 

Chciałam  opisać  problem  z windą. 
Otóż  –  przyjeżdżam  z tobołami  i wa-
lizką, w któryś piękny dzień a tu:  „nie-
spodzianka” – winda w remoncie, więc 

na raty, stopniowo, piętro po piętrze do 
VI. Za jakieś 2 dni idę obładowana za-
kupami, winda znowu nie działa. Duże 
zakupy zaplanowałam na sobotę (my-
ślę sobie w sobotę chyba nie będą re-
montować,  jakże  się  myliłam),  gdyż 
spodziewałam  się  dużej  ilości  gości 

a winda znowu nieczynna. Żadnej kart-
ki  z administracji  o przerwie  w działa-
niu windy. 

Gdybym  wiedziała,  że  za  2  godziny 
winda  będzie  czynna,  to  zakupy  prze-
łożyłabym  na  później.  Wózek  z wnucz-
kiem też musiałam targać na to VI piętro. 

Najważniejsza  sprawa,  to  sprawa 
przejścia  ewakuacyjnego  na  VII  pię-
trze. Jak się tutaj przyprowadzaliśmy, 
to była możliwość skorzystania z win-
dy  w sąsiedniej  klatce.  Dzisiaj  jest 
tam mieszkanie i nikogo nie obchodzi 
jak mieszkańcy z wyższych pięter po-
radzą  sobie.  Jesteśmy  już  nie  pierw-
szej młodości, więc sprawia nam trud-
ność wspinanie się po tylu schodach, 
czasami  nawet  kilkukrotnie.  Interesu-
je  mnie  jeszcze  jedna  kwestia.  Otóż 
w razie  pożaru  my  mieszkańcy  tych 
wyższych  pięter,  gdzie  mamy  dro-

gę ewakuacyjną? Po prześcieradłach 
z okien!!

Siostra mieszka na Al. Młodych  i je-
śli jest awaria windy przechodzi się do 
sąsiedniej  w klatce  obok.  Jedna  spół-
dzielnia  i różne przepisy? Czyżby byli 
mieszkańcy równi i równiejsi?

Proszę opublikować mój list, gdyż pro-
blem dotyczy kilkunastu mieszkańców.

Barbara Mały
Zarząd SSM: Opisany przypadek 

związany był z modernizacją kabin 
dźwigowych realizowaną zgodnie 
z planem remontów. niedopatrze-
niem ze strony wykonawcy był brak 
uprzedzenia mieszkańców o zamie-
rzonym postoju dźwigu w związku 
z planowanymi pracami. Za zaistnia-
łe uciążliwości przepraszamy.

Z właścicielami firmy wykonują-
cej te prace przeprowadzono odpo-
wiednie rozmowy w celu uniknię-
cia podobnych przypadków w przy-
szłości.

Dla informacji podajemy, iż przej-
ście między klatkami, o którym Pani 
wspomina, nigdy nie było traktowa-
ne jako ewakuacyjne a jedynie słu-
żyło jako ciąg komunikacyjny.

Zarząd SSM za zgodą zamieszka-
łych wydał decyzję na zaadaptowa-
nie przejścia na cele mieszkalne.

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

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

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy ze str. 27

nie bądź obojętny! nie bądź obojętny! nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego dzwoń bezpłatnie na:  
800 100 022

Dla osób bezdomnych jesień, zima i wczesna wiosna to najtrudniejszy czas do życia. niewiele trzeba, by słabo 
okryty organizm błyskawicznie wychłodzić do zamarznięcia włącznie. Stąd tak ważnym jest, by natychmiast reago-
wać, gdy widzimy, jakąś niepokojącą sytuację.

Miarą naszego człowieczeństwa jest 
pomaganie  innym,  szczególnie  słab-
szym,  dzieciom,  osobom  starszym 
i bezdomnym.  Nie  bądźmy  obojętni, 
gdy widzimy alarmujące przypadki.

Pamiętajmy:
Jeżeli  chcemy  komuś  takiemu  po-

móc  w zapewnieniu  noclegu,  wyży-
wienia, to od 1 listopada do 31 marca 
działa  całodobowy,  bezpłatny  numer 
dla  osób  potrzebujących  zapewnienia 
schronienia:

800 100 022
Telefonować  nieodpłatnie  można 

nań  zarówno  z telefonów  stacjonar-
nych jak i z komórkowych.

Przez  całą  dobę  pod  tym  nume-
rem  można  się  dowiedzieć  o miej-
scach  noclegowych  i placówkach 
udzielających  pomocy  bezdomnym 
w całym  regionie,  jak  i zgłosić  in-
terwencję.

Pomocy dla bezdomnych lub 
w każdej innej wymagającej inter-
wencji okoliczności możemy także 
szukać telefonując pod numery:
- 997 – Policja,
- 112 – Służby ratownicze
- 986 – Straż Miejska 

Siemianowice Śląskie
32 228-47-00, e-mail:  

dyzurny@sm.siemianowice.pl

Niezależnie też zwracajmy uwagę na 
przypadkowo  napotkane  osoby,  któ-
re  mogą  stać  się  ofiarą  niskich  tem-
peratur.  Nie  bądźmy  obojętni  na  wi-
dok  osób  leżących  czy  nazbyt  długo 
siedzących bądź  zbyt  lekko ubranych 
w stosunku  do  panujących  warunków 
atmosferycznych zimno, deszcz, mróz, 
śnieżyca.

Zwracajmy szczególną uwagę 
głównie na dzieci i osoby starsze.

O każdej niepokojącej sytuacji najle-
piej natychmiast informujmy służby ra-
townicze.

Od naszej wrażliwości  i chęci niesie-
nia pomocy może zależeć czyjeś życie.
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CaŁODOBOWa,ul. Jana Pawła ii 13 
  tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CaŁODOBOWa ul. k. Świerczew-
skiego 13  tel. 32 204-66-22

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

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

 tel. 32 228-43-46

MieSZkaniOWe

37 m2, 2 pokoje os. „Chemik” przy SP 
nr 1. Sprzedam albo zamienię na 3-4 
pokoje w Siemianowicach Śl.,  
  tel. 880 470 390

kuPiĘ bez pośredników mieszkanie 
4-pokojowe na os. „Węzłowiec”, 
   tel. 509 276 854

kuPiĘ mieszkanie w Siemianowicach Śl.,  
 tel. 508 215 355

MieSZkanie 67 m2 w pełni wyposa-
żone w Bytkowie sprzedam,  
 tel. 535 199 530

OGŁOSZenia mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

SPrZeDaM mieszkanie 4 pokoje, 
76 m2 lub zamienię na 2 pokoje za 
rozliczeniem,   tel. 506 073 792

SPrZeDaM mieszkanie w Michałko-
wicach, ul. Kościelna (2 pokoje, IV pię-
tro),   tel. 607 688 518

ZaMieniĘ kawalerkę własnościową 
w bloku na większe. Spłacę zadłuże-
nie lub dam odstępne,  
 tel. 601 456 321

ZaMieniĘ 3-pokojowe mieszkanie na 
mniejsze,   tel. 507 694 400

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

ZaMieniĘ mieszkanie 2-pokojowe na 
ul. Jagiełły na większe na tym samym 
osiedlu,   tel. 664 284 150

rÓŻne

kuPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

SPrZeDaM nieruchomość zabudo-
waną o pow. 1738 m2 w Siemianowi-
cach Śl.,  tel. 608 658 470

SPrZeDaM suknię ślubną z welonem 
z 2017 roku, rozmiar 38/40, cena 1000 zł, 
   tel. 502 835 893

WynaJMĘ lokal użytkowy 58 m2, 
osiedle „Bańgów”,  tel. 663 507 720

ZaTruDniĘ kucharza,  
 tel. 505 266 874, 32 246-00-67

SaMOCHODOWe

auTa kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

kuPiĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

kuPiĘ garaż Grunwaldzka/łokietka 
lub zamienię z Wróblewskiego,  
  tel. 505 053 309

GaraŻ murowany do wynajęcia, os. 
Robotnicze, ul. Obr. Warszawy, obok 
wąskotorówki,  
 tel. 532 506 377, 692 413 133

kuPiĘ lub wynajmę garaż,  
 tel. 509 954 191

SPrZeDaM garaż, okolice ul. Wróbla,  
  tel. 601 615 286

Ogłaszaj się w „MS”
Dotrzesz do 12 500 mieszkań

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

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

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

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
DLa kaŻDeGO: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
POnieDZiaŁek

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

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

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

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

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

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

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

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

P o ł a m  g ł o w ę
rozwiązanie SuDOku 9/17

6 5 9 7 2 4 8 3 1

7 4 3 6 1 8 2 9 5

8 2 1 9 3 5 6 7 4

5 7 4 3 8 6 9 1 2

2 9 6 4 7 1 3 5 8

1 3 8 5 9 2 7 4 6

4 8 7 1 6 9 5 2 3

3 1 2 8 5 7 4 6 9

9 6 5 2 4 3 1 8 7

SuDOku 10/17  

4 6 2 1

5 3 2 8 9

1 8 9 5

5 3 6 9

9 5 2

2 7 1 5

4 9 7 5

8 7 6 1 3

3 2 8 1

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

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.

Zegarki
Na moim ręcznym zegar-

ku  jest  dwadzieścia  dwie 
minuty po godzinie ósmej. 
Na  zegarze  w pokoju  sto-
łowym  jest  jedna  minuta 

po  ósmej.  Mój  sportowy 
zegarek  ręczny  wskazuje 
za pięć ósmą. Na budziku 
przy  łóżku  jest  dwanaście 
minut po ósmej. Najgorsze 
w tym  bałaganie  jest  to, 
że  żaden  z tych  zegarów 
nie  wskazuje  właściwe-
go czasu. Wiem natomiast 
na pewno, że jeden z nich 
myli się o trzy minuty, dru-
gi  –  o siedem  minut,  trze-
ci  –  o czternaście  minut, 
czwarty  zaś  myli  się  aż 

o dwadzieścia minut (choć 
niekoniecznie  w tej  kolej-
ności). Czy mój ręczny ze-
garek spóźnia się,  czy się 
spieszy? I o ile minut?

Przeprawa
Trzech zazdrosnych mę-

żów  pragnie  przeprawić 
się ze swymi żonami przez 
rzekę;  mają  do  rozporzą-
dzenia  łódkę  bez  wiośla-

rza,  przy  czym  tak  małą, 
że może ona pomieścić tyl-
ko dwie osoby. Należy roz-
strzygnąć,  w jaki  sposób 
mają  się  przeprawić,  aże-
by żadna z pań nie została 
w towarzystwie  innych  pa-
nów  podczas  nieobecno-
ści swego męża.
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Znaczenie wyrazów:
POZiOMO: 3. Zbiór  map;  8. Niedo-

szła  do  skutku  impreza  „Pożegnanie 
wakacji  w Bańgowie”;  9. Rodzaj  an-
tylopy;  10. Na  sprzedaż;  11. Rejon; 
12. Rózgi;  13. Dydelf;  15. Wybijany 
klinem;  17. Rybie  jaja;  18. Do  krycia 
dachów;  19. Dostojnik  w dawnej  We-
necji;  20. Czepia  się  psiego  ogona; 
21. Podłoga  z klepek;  25. Entuzjasta; 
28. Kurtka  dżokeja;  31. Sentencje; 
32. Sąsiaduje z Mazurami; 33. Zamek 
błyskawiczny; 34. Urządzenie do sor-
towania  ziarna;  35. Miejsce  nagrań; 
36. W stajni; 37. Rurka po Śląsku.

PiOnOWO: 1. Siedlisko  życia; 
2. Skorowidz;  3. Księgi  urzędowe; 
4. Zastyga w magmę; 5. Tenisowa za-
grywka; 6. Dziecko w gwarze śląskiej; 
7. Imię  męskie;  13. „Chemik”,  „Mło-
dych”,  „Tuwima”  i „Centrum”;  14. Uli-
ca w kształcie kokardy w Siemianowi-
cach Śląskich; 15. W niej list; 16. Nie-
jedna  zorganizowana  podczas  lata 
z okazji 60-lecia SSM; 21. Nie przed; 
22. Eksploatator  statku;  23. Krzyża 
Świętego  lub  Św. Antoniego  Padew-
skiego  w Siemianowicach  Śląskich; 
24. Trójkąt kreślarski; 26. Są nim Sie-
mianowice Śląskie; 27. Patronka pra-
wa; 29. Zakład solny; 30. Kłącze. 

Litery  z pól  dodatkowo  ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie  krzyżówki,  które  prosimy  przesy-
łać do 22 listopada 2017 r. na adres: 
SSM, ul. Bohaterów Westerplat-
te 20 z dopiskiem:  redakcja „Moja 
Spółdzielnia” – krzyżówka nr 11/17 
lub adres poczty elektronicznej redak-
cji „MS”: ssm@poczta.fm z obowiąz-
kową informacją w temacie wiadomo-
ści: krzyżówka nr 11/2017.

Nagrody  za  rozwiązaną  krzyżówkę 
nr 10/2017 z hasłem: Jesienne klimaty 
otrzymują:  ilona Brol-Musioł,  ul.  Wł. 
Reymonta 10 (I miejsce); Marceli fer-
dyn,  Krucza  1A  (II  miejsce);  izabela 
Sikora, ul. R. Gansińca 4 (III miejsce).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my  (z dowodem  osobistym)  do  dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” Sie-

mianowicka  Spółdzielnia  Spożywców. 
Pozostałych nagród – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

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

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

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

zawsze  zgadza  się  z opiniami,  poglądami  czytelników,  zamieszczonymi  na  łamach.  Materiałów  nie  zamówionych  redakcja  nie  zwraca  i zastrzega  prawo  do 
dokonywania  skrótów  w listach  i nadsyłanych  tekstach.  Ogłoszenia drobne przyjmowane  są  we  wszystkich  administracjach  SSM  do  20.  każdego  miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 31 października 2017 r.

Oj ciec  wra ca  z wy wia dów ki  i z da le-
ka wo ła do sy na: 

- Aha, te raz wiem wszyst ko! 
- Tak? To, w któ rym ro ku by ła bi twa 

pod Cho ci miem? 
J K L

W do mu pań stwa Ko wal skich dzwo-
ni te le fon. Od bie ra ich naj młod szy syn. 

- Czy to nu mer 222-94-387? 
- Tak. A jak Pan zgadł? 

J K L
Roz ma wia ją dwie ko le żan ki: 
- Wiesz, wczo raj mu sia łam aż trzy ra-

zy prze sia dać się w par ku. 
- A co, na ga by wał cię ktoś? 
- Do pie ro za trze cim ra zem... 

J K L
Po  pierw szej  no cy  w ho te lu  gość 

scho dzi do re cep cjo ni sty i mó wi: 
-  W ka na pie,  w na szym  po ko ju  jest 

mnó stwo plu skiew!!! 
- No coś ta kie go, to nie moż li we prze-

cież trzy ra zy ją wy rzu ca łem i co te be-
stie zno wu ją przy nio sły? – od po wia da 
zdzi wio ny re cep cjo ni sta! 

J K L
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A przed nami andrzejki
Za kilkanaście dni andrzejki, lanie 

wosku i koniec czasu zabaw i swa-
woli przed adwentowym postem. Na 
andrzejkową zabawę, poza „podgląda-
niem”  przyszłości,  proponujemy  kilka 
prostych przepisów.

frywolne śliweczki
6  suszonych  śliwek  bez  pestek,  pół 

filiżanki sherry lub białego wytrawnego 
wina,  łyżka posiekanych orzechów la-
skowych, szczypta świeżo startej gał-
ki  muszkatołowej,  3  cienkie  plasterki 
boczku,  wykałaczki  koktajlowe.  Śliwki 
namoczyć  przez  2  godziny  w sherry, 
odsączyć  na  bibułce  i napełnić  odro-
biną  posiekanych  orzechów.  Każdą 
owinąć przekrojonym wzdłuż plastrem 
boczku i zapiec 8-10 minut w piekarni-
ku - w wysokiej temperaturze.

faszerowane kajzerki
4 kajzerki, 25 dag grzybów (leśnych 

lub  pieczarek),  4  jaja,  duża  cebu-
la,  15 dag  startego  żółtego  sera,  ma-
sło,  sól,  pieprz.  Skroić  wierzchy  z bu-
łek, wydrążyć środki. Każdą bułkę na-
smarować wewnątrz masłem. Oczysz-
czone grzyby i cebulę drobno pokroić, 
usmażyć  i przyprawić.  Do  zagłębienia 
każdej  bułki  włożyć  trochę  nadzienia, 
wbić po  jednym  jaju  i posypać żółtym 
serem. Wstawić do gorącego piekarni-
ka. Piec 20 minut.

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

ku, majeranek lub kminek. Boczek po-
kroić w drobną kostkę, stopić w dużym 
rondlu, wyjąć skwarki. Jabłka obrać ze 
skórki,  wyjąć  gniazda  nasienne  i po-
kroić na drobne cząstki. Ostrożnie wło-
żyć  do  gorącego  tłuszczu  i,  ciągle 
mieszając,  dusić,  aż  staną  się  szkli-
ste.  Wtedy  dodać  majeranek  lub  kmi-
nek,  skwarki  i wymieszać.  Odstawić 
z ognia. Podawać na ciepło z chlebem.

Parówki w cieście
25  dag  mąki,  10  cienkich  parówek, 

2 dag  drożdży,  łyżka  mleka,  2  łyżki 
śmietany,  jajo,  łyżka  oleju,  łyżeczka 
cukru, sól. Do mąki dodać drożdże roz-
mieszane z mlekiem, cukrem, śmieta-
nę, żółtko, olej i odrobinę soli. Wyrobić 
ciasto i rozwałkować na cienki placek. 
Parówki  obrać  z osłonek.  Posmaro-
wać placek lekko spienionym białkiem, 
pokroić na paski szerokości 2 cm. Na 
każdym pasku położyć parówkę  i spi-
ralnie owinąć ją ciastem. Luźno ułożyć 
na blaszce wysmarowanej  tłuszczem, 
posmarować  resztą  białka.  Upiec  na 
złoty kolor. Podawać z keczupem. 

Czy umiesz 
wybaczać?

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Ludzie spod znaku 
Barana  nie  są  zbyt 
pamiętliwi.  Gdy  im 
się  ktoś  narazi,  od 

razu  w oczy  powiedzą  mu,  o co  cho-
dzi.  Potem  są  skłonni  do  kompromi-
sów. Tym bardziej, jeśli ten ktoś potra-
fi Barana przekonać, że tak naprawdę 
nie miał złych intencji.

Byk  jest  życzli-
wy  ludziom  i trudno 
mu się narazić. Jeśli 
jednak  ktoś  postą-

pi  z nimi  paskudnie,  potrafi  na  długo 
odsunąć się od tego człowieka. A jeśli 
kontakty  zostaną  ponownie  nawiąza-
ne, nie  jest  to  już to samo. Lepiej, by 
do konfliktów nie dochodziło.

Jeśli  urodziłeś  się 
pod  znakiem  Bliź-
niąt, postępujesz tro-
chę  niekonsekwent-

nie. Komuś, kogo lubisz, jesteś skłon-
ny wiele wybaczyć, dla innych bywasz 
przesadnie  surowy.  Każdy  może  jed-
nak liczyć, że prędzej czy później mu 
wybaczysz.

Raka  można  bar-
dzo  łatwo  urazić 
i każdą sytuację kon-
fliktową  ogromnie 

przeżywa.  Zazwyczaj  cierpi  w samot-
ności. Rak nawet, jeśli już komuś wy-
bacza, nie potrafi rozmawiać o konflik-
towej  sprawie,  co  utrudnia  ponowne 
nawiązanie kontaktu z tą osobą.

Pan  Lew  jest  przy-
chylny  ludziom  i nie 
dopuszcza  do  siebie 
myśli,  że  ktoś  celowo 

może chcieć mu zaszkodzić. Gdy na-
rasta  konflikt,  zawsze  gotów  jest  do 
szczerej,  długiej  rozmowy,  w czasie 
której on zazwyczaj powie pierwszy – 
no, to chodźmy na piwo.

Ludzie  spod  tego 
znaku  są  zazwyczaj 
zbyt zajęci sobą, że-
by  analizować  po-

stępowanie  innych.  Swoim  krewnym 
i przyjaciołom  są  skłonni  wybaczyć. 
Tym bardziej, jeśli dana osoba szcze-
rze przyzna, że popełniła błąd.

Wagi bardzo nie lu-
bią, jeśli ktoś jest wo-
bec  nich  nielojalny. 
W takiej  sytuacji  od-

suwają się od tych ludzi i bardzo trud-
no  jest  odzyskać  ich  zaufanie.  Tym 
trudniej,  im  bardziej  poprzednio  ufały 
temu człowiekowi.

Uważaj,  żeby  Skor-
pionowi  nigdy  i w ni-
czym  nie  podpaść. 
Skorpiony  nie  wyba-

czają  i zrobią  wszystko,  żeby  Ci  od-
płacić  „pięknym  za  nadobne”.  A,  że 
bywają w tym względzie bardzo pomy-
słowe, lepiej się im nie narażać.

Strzelcy lubią ludzi, 
mają  do  nich  życz-
liwy  stosunek.  Zro-
bią  wszystko,  żeby 
ewentualny  konflikt 

załagodzić. Gdy jednak to się nie uda-
je, po prostu odsuwają się od takiego 
człowieka i to już na zawsze.

Na  wspaniałomyśl-
ność  Koziorożca  za-
wsze  możesz  liczyć, 
pod  warunkiem,  że 

sprawa  jest drobna  i nie dotyczy pro-
blemów dla niego najważniejszych. No 
i…  jeśli przykra sytuacja zdarzyła się 
raz, no, może dwa razy.

Spokojny,  rzeczowy 
pan Ryba każdą kon-
fliktową  sprawę  po-
traktuje indywidualnie. 

Jeśli  ktoś  go  mocno  dotknął,  trudno 
mu wybaczyć, jeśli idzie np. o różnicę 
zdań, machnie ręką i będzie kontynu-
ować przyjaźń czy znajomość.

Pan  Wodnik  w bła-
hych sporach czy za-
targach  wiele  może 
wybaczyć,  z wyjąt-

kiem  jednego,  na  pewno  nie  daruje 
zdrady  małżeńskiej.  W takiej  sytuacji 
może nawet żądać  rozwodu  i zapew-
nienia o miłości nic nie pomogą.
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ciąg dalszy ze str. 36
Dobre wzory

-  Zostali Państwo docenieni jako 
Ci, którzy potrafią się dzielić wynika-
mi swojej pracy na balkonach, przy-
domowych ogródkach z innymi. Każ-
da z tych form bowiem służy nie tylko 
Wam, ale i pozostałym mieszkańcom, 
prowadzi do fajnego wyglądu osiedli – 
naszych „małych ojczyzn” – mówił na 
początku spotkania Marian Odczyk – 
zastępca  prezesa  SSM  ds.  technicz-
nych. - Za to w imieniu Zarządu Spół-
dzielni bardzo dziękuję – dodał.

W krótkim  wystąpieniu  Marian  Od-
czyk  akcentował,  iż  Siemianowicka 
Spółdzielnia  Mieszkaniowa  należy 
do  tych  spółdzielni,  które  doceniają 
wkład poszczególnych miesz-
kańców  w budowę  wspólne-
go  dobra.  -  To co uzyskuje-
my jako Spółdzielnia nie wy-
pracowują wyłącznie Rada 
i Zarząd a właściwie my jako 
wspólnota, cała rzesza człon-
ków spółdzielni i w konfronta-
cji z innymi spółdzielniami na-
szego kraju wypadamy zupeł-
nie dobrze.  Wystarczy wspo-
mnieć, że dzisiaj potężna gru-
pa mieszkańców SSM su-
miennie wywiązuje się z opłat 
czynszowych, tym samym 
tych niedoborów jest na po-
ziomie tylko 3%. To znakomi-
ty wynik w skali kraju. Dzięki takiej po-
stawie mamy płynność finansową i na 
wiele rzeczy jest nas stać, co prze-
kłada się nie tylko w działalności go-
spodarczej, ale na przykład kultural-
nej, czy sportowej – zwracał uwagę. - 
O tym, jak wygląda dzisiaj nasza Spół-
dzielnia decydują również, co war-
to raz jeszcze podkreślić, takie osoby 
jak laureaci Zielonego Konkursu i inni 
mieszkańcy dzięki, którym mamy ko-
lorowe balkony, zadbane obejścia bu-
dynków. To dzięki takiej postawie mó-
wią, że w naszych osiedlach dobrze 
się mieszka – reasumował Odczyk.

Kilka zdań o Zielonym Konkursie po-
wiedział też Wiesław Jaźwiec – prze-
wodniczący  Rady  Nadzorczej  SSM. 
W imieniu  Rady  podziękował  miesz-
kańcom  za  podejmowanie  takich  ini-
cjatyw  jak dekorowanie  roślinami  bal-
konów  i obsadzanie  nimi  otoczenia.  - 
My jako współmieszkańcy korzystamy 
z tego piękna, jakie wnosicie w swo-
je balkony, ogródki. Rada Nadzorcza, 
Zarząd SSM dbają o to, by powstawa-

ły boiska, place zabaw, skwerki wy-
poczynkowe. Wy zaś o to, by ładne 
były bloki i tereny bezpośrednio przy 
budynkach. Doceniamy Waszą pasję 
i wysiłki w utrzymaniu roślin przez wie-
le miesięcy roku.

nie upominki ważne a idea
Chwilę  później  wypowiedział  się  To-

masz Lewandowski –  jeden  z laure-
atów i podziękował za prowadzenie  ta-
kiego konkursu. - Nie ważne jest to, że 
zostajemy wyróżnieni, ale liczy się sa-
ma idea pielęgnowania i pokazywania 
tych miejsc. Powiedział jednak przy tym, 
że martwi go, co będzie za parę, parę-
naście lat, kiedy odejdą dzisiejsze „di-
nozaury” – współcześni opiekunowie 
tych balkonów, ogródków, bo młode po-

kolenie w większości nie garnie się do 
tego. Po  krótkiej  wymianie  zdań  opty-
mistycznie  jednak  stwierdzono,  że  jest 
czas, by młodszych tą pasją zarazić. 

„Moje” nie kończy się na progu
Jedną z konkluzji dyskusji była myśl, 

że:  to  co  jest moje nie  kończy się na 
progu  mojego  mieszkania.  Moja  jest 
też klatka schodowa i otoczenie domu. 
Podczas gdy jedni mieszkańcy starają 
się, by mieszkało się jak najlepiej, inni 
lokatorzy zasobów SSM – na co zwra-
cano uwagę – nie myślą  jednak w ta-
kich  kategoriach,  nie  przykładają  się 
nawet  do  podstawowego  obowiązku 
wycierania klatki schodowej wynikają-
cego z regulaminu.

- Uwagi sąsiadów, ogłoszenia w klat-
ce schodowej są jak „grochem o ścia-
nę” – mówiła jedna z przybyłych.

W przerwie  w dyskusji  przedstawi-
ciele RN i Zarządu SSM wręczyli upo-
minki  –  książki  i albumy  o tematyce, 
a jakże, pielęgnacji  roślin.  Indywidual-
nie  gratulowano  i zachęcano  do  dal-
szej  pracy.  Na  koniec  tej  małej  cere-

monii  wyróżnieni  wyszli  z inicjatywą 
zrobienia  wspólnego  zdjęcia  na  pa-
miątkę.

Wymiana pionu kanalizacji, 
pojemniki na surowce 

do połowy puste
Po  paru  minutach  wrócono  do  dys-

kusji o osiedlowych sprawach. Barba-
ra kruczek pozytywnie wypowiedziała 
się o osiedlu „Młodych”, ale zasygnali-
zowała jeden problem w jej budynku. - 
Mamy piękną siłownię, deptaczek. Lu-
dzie przyjeżdżający do mnie z różnych 
miast i to chwalą. Za to w naszym bu-
dynku mamy problem z pionem kana-
lizacyjnym. Czy jest możliwość wymia-
ny tego zardzewiałego, żeliwnego nie-
szczelnego już pionu na pcv? – zapy-

tała. Marian Odczyk odpowie-
dział,  by  takie przypadki nie-
zwłocznie  zgłaszać  w ADM. 
- Wtedy będzie można zapla-
nować robotę z wyprzedze-
niem i zabezpieczyć na ten 
cel pieniądze w funduszu re-
montowym. W przypadku 
awarii podejmuje się decyzje 
od razu. W innych sytuacjach 
prace trzeba uwzględnić przy 
projektowaniu kolejnego pla-
nu remontów –  wyjaśniał  z-
-ca prezesa.

Tomasz  Lewandowski  wy-
powiedział  się  na  temat  do-
strzeżonego  przez  niego 

problemu  w pojemnikach  na  surow-
ce  wtórne.  -  Pojemniki te mają jeden 
otwór. Bardzo często więc zdarza się, 
że są one tylko w 50-60% zapełnione 
– od tej strony, gdzie się wrzuca od-
pady. Wyrzucający śmieci widzą, że 
kontener jest pełny, podczas gdy on 
w rzeczywistości jest od drugiej stro-
ny całkiem pusty, bo tam odpady nie 
„schodzą”. Moim zdaniem warto roz-
ważyć pojemniki, które będą miały 
otwory z dwóch stron, wtedy odpady 
rozłożone będą równomiernie, a sa-
mochody nie będą jeździły z powie-
trzem – sygnalizował mieszkaniec. Od-
czyk  oznajmił,  iż  wszystkie  sugestie, 
jakie  docierają  do  Zarządu  SSM,  po-
szczególnych administracji są przeka-
zywane do Urzędu Miasta, który odpo-
wiedzialny  jest  za  gospodarkę  odpa-
dami komunalnymi. Ta uwaga również 
zostanie tam przekazana.
Problem z zsypami – kary możliwe
Marian  Odczyk  zwrócił  uwagę  na 

jeszcze  jeden  problem  związany  z se-
lektywną zbiórką odpadów. - W budyn-

do  tych  spółdzielni,  które  doceniają  tych balkonów, ogródków, bo młode po- szczelnego już pionu na pcv?
tała. Marian Odczyk odpowie-
dział,  by  takie przypadki nie-
zwłocznie  zgłaszać  w ADM. 
- 
nować robotę z wyprzedze-
niem i zabezpieczyć na ten 
cel
montowym. W przypadku 
awarii podejmuje się decyzje 
od razu. W innych sytuacjach 
prace trzeba uwzględnić przy 
projektowaniu kolejnego pla-
nu remontów 
-ca prezesa.

powiedział  się  na  temat  do-
strzeżonego  przez  niego 
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kach, gdzie otwarte są zsypy mamy 
problem z segregacją surowców wtór-
nych. W jednym worku mieszkańcy wy-
rzucają wszystkie odpady, nie stosując 
się do obowiązku segregacji. Zsyp był 
funkcjonalny 30-40 lat temu, ale dzisiaj 
wiele się zmieniło w kwestii gospodar-
ki odpadami komunalnymi – jesteśmy 
zobowiązani segregować śmieci. Mie-
liśmy w osiedlu „Młodych” taki przykry 
przykład: dozorczyni, która weszła do 
komory zsypowej posprzątać, została 
zraniona kawałkami stłuczonej, wrzu-

conej do zsypu szklanej butelki po wód-
ce. Ktoś nie zastosował się do przyję-
tych zasad i naraził człowieka na utra-
tę zdrowia a nawet życia – mówił z-ca 
prezesa  SSM  i dodał: - Jako Zarząd 
Spółdzielni uważamy, by zamykać zsy-
py w budynkach mieszkalnych. Nie dla-
tego, by ukarać mieszkańców, ale żeby 
im pomóc. Obowiązek segregacji odpa-
dów sprawia, że, czy chcesz, czy nie, 
musisz wyjść z domu i wyrzucić odpa-
dy. Nie chcemy dopuścić do tego, by 
w pewnym momencie po przeprowa-

dzonych kontrolach nastąpiły znaczne 
podwyżki opłat za odpady komunalne 
na poszczególnych nieruchomościach 
– tłumaczył. Jedna z mieszkanek doda-
ła,  że  tam  gdzie  są  odpady  w postaci 
resztek jedzenia, tam i szczury. I to od-
nosi się również do komór zsypowych.

Po dyskusji  podziękowano  raz  jesz-
cze wyróżnionym w Zielonym Konkur-
sie 2017, a wszystkim dbającym o zie-
leń – patrz m.in. zdjęcia – życzono, by 
w przyszłym roku znaleźli się w gronie 
laureatów.  Rafał Grzywocz

Zielony Konkurs 2017 – rozstrzygnięty!
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najciekawsze balkony, pięknie zadbane przydomowe ogródki – w skrócie: od maja łowiliśmy perełki i pokazy-

waliśmy je na łamach. Wyłonieni zaś opiekunowie, właściciele tych najlepszych zdaniem komisji, spotkali się 
w połowie października w siedzibie SSM, by odebrać podziękowania i symboliczne upominki... rozmawiano jed-
nakże nie tylko o kwiatach...

Od blisko ćwierć wieku
Wierzyć  się  nie  chce,  ale  tegoroczna  edycja  „Zielonego 

Konkursu”  była  już  24  z rzędu!  Pierwszy  raz  zajawiliśmy 
go w pierwszej połowie 1994 roku (w numerze 7)... Od te-
go momenty każdego roku prześwietlamy budynki, otocze-
nia domów.

W tym  roku,  jeśli  chodzi  o udekorowane  kwiatami/rośli-
nami balkony czy obejścia budynków, w większości osiedli 
naprawdę było, w czym wybierać. Finalistów, zgodnie z re-
gulaminem,  wybrano  jednak  tylko  siedmioro  –  po  jednym 
z każdego  osiedla  SSM...  Oni  odpowiedzieli  na  zaprosze-
nie, przyszli i dyskutowali podczas okolicznościowego spo-
tkania... ciąg dalszy na str. 34
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