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Pożar, jajka, drzwi
Likwidacja glonów

Prezydent i Rada Miasta wybrani
Wichrowe przykazania

100. Rocznica 
Odzyskania 

Niepodległości RP

Prawdę mówiąc, 11 listopada 1918 
roku była tylko mglista i nie do 

końca jasna obietnica Polski, która się 
odradzała. Nikt w tym momencie hi-
storii nie wiedział, co to znaczy. W ja-
kich będzie granicach, w jakim po-
rządku politycznym i prawnym. Ście-
rały się poglądy, co do ustroju: monar-
chia, a może republika i co do kształtu 
terytorium, granic. Kwestia Polski za 
sprawą m.in. wybitnego pianisty Igna-
cego Paderewskiego zaprzątała głowy 
ówczesnych światowych przywódców.
Po 123 latach niewoli i rozbicia nie 
było żadnej Polski. Jednak datę – 11 li-
stopada upamiętniającą przekazanie 
przez Radę Regencyjną władzy nad 
wojskiem przybyłemu do Warszawy 
z twierdzy w Magdeburgu Józefowi 
Piłsudskiemu - przyjęto za Dzień Nie-
podległości. Piłsudski zaś ogłosił po-
wstanie niepodległego Państwa Pol-
skiego 16 listopada. 
Dopiero po kilku latach i m.in. Trzech 
Powstaniach Śląskich wyłonił się na 
mapie Europy kształt II Rzeczpospo-
litej, która istniała 21 lat i przetrwa-
ła do 1939 roku do wybuchu II wojny 
światowej.
Dzień 11 listopada ustanowiony został 
uroczystym Świętem Niepodległości 
na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r. 
o Święcie Niepodległości. Święto to 
zostało zniesione po II wojnie świato-
wej w 1945 r., a następnie przywróco-
ne ustawą z 15 lutego 1989 r.
11 listopada, oddajmy się chwili re-
fleksji i pomyślmy o tych Wszystkich, 
którzy przez ponad 100 lat kultywo-
wali polskość i którzy o Polskę wal-
czyli i za nią ginęli, jak i o tych, któ-
rzy w 1918 roku tworzyli podwaliny 
odradzającego się Państwa a następ-
nie konsekwentnie dążyli do powro-
tu Rzeczpospolitej na mapę Europy, 
świata. Czytaj również str. 4.             pes



2 MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2018

Co takiego w nas tkwi, że wyżywamy 
się na Bogu ducha winnych przedmio-
tach? Co one nam zrobiły?

Szczególnie drażniące są podpale-
nia. Ogień zawsze fascynował człowie-
ka, ale też zawsze wzbudzał respekt, 
gdyż jako żywioł potrafi w mgnieniu 
oka stać się niekontrolowany a wtedy... 
przerażenie, strach, a w konsekwencji 

często ból czy co gorsza śmierć w pło-
mieniach. To nie jest straszenie, gdyż 
nawet na wolnym powietrzu, gdy nie-
spodziewanie wiatr zmieni kierunek 
można znaleźć się w sytuacji bezpo-
średniego zagrożenia zdrowia i życia.

Pod koniec października doszło do 
serii podpaleń pojemników na surow-
ce wtórne. Najpierw paliły się konte-

nery przy Ryszarda Gansińca 2-4 
i 7-8, a kilka dni później, na począt-
ku listopada przy Michałkowickiej 17-
23A. W obu przypadkach potrzebna 
była interwencja straży pożarnej. Co 
komu dało to, że podpalił zawartość 
kontenerów a następnie z odległości 
przyglądał się jak się pali i być mo-
że sekundował straży w jej zmaganiu 
z ogniem. Sprawą zajmuje się siemia-
nowicka policja. My natomiast uczula-
my wszystkich zamieszkałych, by pa-
trzeć i natychmiast reagować w chwi-
li, gdy widzimy, że coś się dzieje nie-
dobrego w naszym otoczeniu. Oczywi-

Dbaj o swoje

Pożar, jajka, drzwi
Oglądając zbędne zniszczenia dokonane w zasobach SSM lub czytając 

zdarzenia odnotowane w osiedlowych administracjach zastanawiamy 
się gdzie ci, co się ich dopuścili mają mózgi, a jeżeli je mają, to dlaczego wy-
łączają funkcję myślenia.

ciąg dalszy na str. 7
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

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

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

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

Dyżury strażników miejskich
Dyżury 

 strażników rejonowych 
w Administracjach SSM:

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

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

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

poniedziałek miesiąca 1000 - 1100

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

siąca 1200 - 1300

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

tek miesiąca 900 - 1000

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

czwartek miesiąca 1100 - 1200

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

miesiąca 1000 - 1100

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

piątek miesiąca 1000 - 1100

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
STEFANIA DZIURA-LATTKA, PIOTR MAJNUSZ*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
3. grudnia 2018 r. od 1630 do 1730

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

tel. 32 609-14-00
Z kolei 7. stycznia 2019 r. dyżurować będą  

Barbara Henel, Andrzej Jagiełło  
*skład osobowy może ulec zmianie 

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

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

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

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

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

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

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

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

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

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

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

UPC 801 949 480

ADM – telefony i adresy e-mailowe  

„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl
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100 lat odzyskania Niepodległości
Mija sto lat odkąd odzyskaliśmy Niepodległość. Chyba nie będzie lepszej okazji do  

 refleksji na ten temat albo przypomnienia sobie czy zapoznania się z lokalną historią, 
jak właśnie teraz. W całej Polsce zaplanowano okolicznościowe uroczystości.  W Siemiano-
wicach Śl. – mieście z którym związani są tak znani działacze niepodległościowi jak: m.in. 
Wojciech Korfanty, Walenty Fojkis, Jan N. Stęślicki, ks. Paweł Brandys, Karol Gajdzik – także.

W listopadzie 1918 roku, po 123 
latach nieobecności na mapie Eu-
ropy, Rzeczpospolita odzyskała 
Niepodległość. Dzięki wytrwało-
ści i dążeniom polskiego społe-

czeństwa udało się przez ten czas 
zachować kulturę, „ducha” Polski. 
W czasie I wojny światowej dotych-
czasowi trzej zaborcy stanęli prze-

ciwko sobie, a to co pokazał dalszy 
bieg wojny przełożyło się na „spra-
wę polską”, rzucając nowe, jasne 
światło na tę kwestię. Złotymi zgło-
skami na kartach historii naszej 
Ojczyzny zapisali się wówczas m.in. 
Józef Piłsudski, Legiony Polskie 
czy zasłużony Ślązak i działacz nie-
podległościowy Wojciech Korfanty, 
urodzony na Sadzawkach przy dzi-
siejszej ulicy Mysłowickiej.

Wraz z końcem wojny prokla-
mowano niepodległość. To był 
przełom, iskra. Jednak ostateczny 
kształt Polski, jej granic, decydo-
wał się jeszcze w kolejnych latach, 
w tym i na Górnym Śląsku, gdzie 
do historii przeszły trzy zrywy po-
wstańcze ludności – Powstania Ślą-
skie (1919-1921) i zwołany w mię-
dzy czasie Plebiscyt (marzec 1921), 
mający zdecydować o przynależno-
ści – polskiej lub niemieckiej.

Tym wszystkim wydarzeniom, 
a także postaciom (i nie tylko) 
związanym z Siemianowicami 
Śląskimi, a zarazem zasłużonym 

działaczom niepodległościowym 
pierwszej połowy XX wieku, po-
święcona jest wystawa w Muzeum 
Miejskim - „Udział Siemianowi-

czan w odzyskaniu Niepodległości 
przez Polskę w 1918 roku”, pokazu-
jąca jednak to zagadnienie w szer-
szej perspektywie, nie tylko roku 
1918 (dostępna przez cały listopad 
w dni otwarcia muzeum - dop.). 
- Nawiązujemy między innymi do 
Legionów Polskich, Polskiego To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
chóru „Chopin”, czy późniejszego ru-
chu powstańczego na Górnym Ślą-
sku. Przypominamy takie zasłużone 
dla regionu postaci jak: Wojciech 
Korfanty, ks. Aleksander Skow-
roński, ks. Paweł Brandys, Karol 
Gajdzik, Walenty Fojkis, Jan Nepo-
mucen Stęślicki, czy Józef Dreyza. 
Sylwetki, zdjęcia, dokumenty, trochę 
militariów – zachęca do odwiedze-
nia wystawy Artur Garbas z Mu-
zeum Miejskiego.

Uważny Czytelnik bez trudu za-
uważy, że tekst na 1 stronie jak i po-
wyższy zostały złożone inną czcion-
ką niż pozostałe teksty „MS”. Tak 
jest - składu dokonaliśmy czcionką 
Brygada 1918 i jest ona dostępna na 
stronach Prezydenta RP.

rg,  pes

W Siemianowicach Śląskich, pod patronatem Prezydenta Miasta,  
zaplanowano uroczyste obchody na dwa dni i tak:

Sobota, 10 listopada
18.00        - Msza święta w Kościele pw. Krzyża Świętego
ok. 19.00 - Przemarsz ulicami miasta na Rynek Miejski pod Pomnik Po-

wstańców Śląskich
ok. 19.30 - Główne uroczystości rocznicowe na Rynku Miejskim – ceremo-

niał wojskowy z udziałem kompanii Honorowej Wojska Pol-
skiego i Orkiestry Policyjnej

ok. 20.00 - Rynek Miejski. Koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości

Niedziela, 11 listopada
11.00-18.00 - Rynek Miejski. Prezentacja współczesnego sprzętu wojsko-

wego (Fundacja Grot), Foto-pamiątka z Fotobudki
12.00 - Wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego
18.00 - Pokazy sztucznych ogni w dzielnicach:

Bańgów - w okolicy kościoła pw. św. Jana Sarkandra
Bytków - przy Stawie Brysiowym

Centrum - na Rynku Miejskim
Michałkowice - przy SCK Parku Tradycji

Józef Piłsudski 
- fot. domena publiczna

Pomnik Wojciecha Korfantego
w Siemianowicach Śląskich
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Miasto uhonorowało Prezesa
25 października br. w sali posiedzeń Rady Miasta Siemianowic Śląskich w trakcie sesji odbyła się miła uro-

czystość. Odchodzącemu na emeryturę Zbigniewowi Lekstonowi – prezesowi Zarządu Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej – włodarze miasta Rafał Piech – prezydent i Adam Cebula – przewodniczący Rady Mia-
sta wręczyli okolicznościowy adres.

Okazja ku temu była znamienita Zbi-
gniew Lekston w tych właśnie dniach 
obchodził 50-lecie pracy zawodowej 
i od początku związany był z SSM. 
Zwracając się do jubilata podkreślano 
jego ogromny wpływ na rozwój i funk-
cjonowanie Spółdzielni. W liście gratu-
lacyjnym podpisanym przez przedsta-
wicieli władz stwierdzono:

Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa to siła, dzięki której nasze 
miasto zyskało nowy wizerunek – od-
młodniało i stało się piękniejsze. Nie 
ma nikogo, kto miałby większy wkład 
w jej rozwój, niż Pan Prezes – wiernie 
związany z nią od 50 lat, a przez ostat-
nie 10 – stojący u jej sterów.

To Pańska szeroka wiedza, strate-
giczne myślenie, ogromne doświad-
czenie i umiejętność stworzenia zna-
komitego zespołu pracowniczego 
sprawiły, że Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa znajduje się w kra-
jowej czołówce, czego potwierdzeniem 
są, przyznawane jej a także Panu, licz-
ne nagrody.

Proszę przyjąć serdeczne podzięko-
wania i wyrazy najgłębszego szacun-
ku za Pańskie zasługi dla Siemianowic 
Śląskich, za piękne, przyjazne miesz-
kańcom osiedla.

Jestem przekonany, że synergia 
między Spółdzielnią a władzami samo-
rządowymi, której był Pan jednym z ar-
chitektów, będzie nadal przynosić zna-
komite rezultaty, stanowiąc dla Pana 
satysfakcję podczas długich, w zdro-
wiu oraz rodzinnym szczęściu przeży-
wanych lat na zasłużonej emeryturze.

Radni uhonorowali Lekstona okla-
skami i składali mu także indywidual-
ne życzenia.

Zabierając głos były już prezes zdecy-
dowanie podkreślił, że jest bardzo wzru-
szony tymi słowami i chociaż kierowane 
są bezpośrednio do niego, to i tak od-

biera je jako wyrazy uznania dla całej 
spółdzielczej społeczności SSM, z którą 
związał się na całe swoje dorosłe życie, 
i której starał się służyć jak najlepiej. pes

Po pierwsze było ostatnim, na któ-
rym Zbigniew Lekston reprezentował 
Zarząd SSM jako Prezes. 

Po drugie wyraźnie dzieliło się na 
dwie części:

- merytoryczną,  
- jubileuszową.

To, że będą to ostatnie obrady RN 
dla Lekstona jako szefa SSM było wia-
domym wcześniej, gdyż przy przyjmo-
waniu jego rezygnacji z funkcji ustalo-
no, że pełni ją do 15 października, tj. 
dokładnie do dnia, w którym 50 lat te-
mu jako młodzieniec zawitał do Spół-

dzielni i podjął w niej pracę przecho-
dząc różne szczeble w strukturze SSM 
do Prezesa włącznie. Tę funkcję po-
wierzono mu 10 lat temu.

Część merytoryczna
W jej trakcie Rada zajmowała się:

- wykonaniem finansowym planu re-
montów za 8 m-cy 2018 r.,

- przyjęciem nowej struktury organi-
zacyjnej SSM – dokonano zmian 
w podległości poszczególnych ko-
mórek i pionów Spółdzielni,

- rozpatrzeniem spraw terenowo-praw-
nych.
Omawiając wykonanie planu finanso-

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Merytorycznie i uroczyście
Posiedzenie Rady Nadzorczej z 15 października br. chociaż miało prze-

bieg zgodny z porządkiem obrad było nieco odmienne od zwykle prze-
prowadzanych.

ciąg dalszy na str. 6
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Rozwiązania zagadek logicznych::

Jabłoń
Na drzewie wisiały dwa jabłka. Powiał wiatr 

i jedno jabłko spadło. Wówczas na drzewie nie 
było jabłek, tylko jedno jabłko; ani pod drzewem 
nie było jabłek, tylko jedno jabłko.

Co to jest?
Czas

Problem
Ten problem moralno-etyczny został kiedyś 

wykorzystany w pewnej firmie w testach, doty-
czących podjęcia pracy. 

Możesz zabrać umierającą staruszkę i urato-
wać jej życie. Możesz zabrać przyjaciela i zre-
wanżować mu się za uratowanie Ci życia. Jed-
nak wówczas może się okazać, że już nigdy nie 

spotkasz swojej wymarzonej miłości...
A rozwiązanie jest proste: dajesz kluczyki swo-

jemu przyjacielowi z prośbą, by zabrał jak naj-
szybciej staruszkę do szpitala. Sam zaś zosta-
jesz na przystanku i wspólnie z kobietą ze swych 
marzeń czekasz na autobus...

Co to za słowo?
Skrzyżowanie

wego remontów szefowie poszczegól-
nych Komisji Rady po rozpoznaniu doku-
mentu na Komisjach nie wnieśli do mate-
riałów uwag i całość przyjęto, gdyż zakres 
prac remontowych jest realizowany zgod-
nie z przyjętym przez Radę Nadzorczą 
planem robót remontowych na rok 2018. 
W rozpatrywanym materiale zilustrowa-
nym tabelkami i wykresami podano pla-
nowane przychody funduszu remontowe-
go na rok 2018 łącznie z bilansem otwar-
cia: 8 026 573,26 zł a także dane doty-
czące przychodów funduszu remontowe-
go z lokali mieszkalnych za osiem miesię-
cy 2018 r. i przychodów funduszu remon-
towego z garaży wraz z wynikiem za 8 
miesięcy, który wynosi + 752 013,83 zł po 
uwzględnieniu salda z 2017 r. Koszty re-
montów wykonanych w ciągu ośmiu mie-
sięcy 2018 roku wyniosły: 4 891 932,38 zł. 
Z czego na remonty budynków mieszkal-
nych wydano 4 874 335,54 zł, natomiast 
na remonty garaży 17 596,84 zł.

Jak wynika z bardziej szczegółowej 
analizy finansowego wykonania fundu-
szu remontowego w ciągu ośmiu mie-
sięcy br. najwięcej wydano na:
- roboty ogólnobudowlane 1 818 555,42 zł,
- roboty malarskie 956 339,07 zł,
- remonty dróg i chodników 437 949,98 zł,
- remonty instalacji gazowej 292 

503,04 zł,
- wymianę okien 212 013,06 zł.

Na pozostałe remonty wydano 1 174 
511,81 zł.

Z kolei w odniesieniu do osiedli 
stwierdzono, że po ośmiu miesiącach 
większość administracji zanotowała 
wyniki dodatnie, najwyższe występu-
ją w osiedlach: „Tuwima” + 203 048,72 
zł i „Centrum” +178 522,72 zł a wynik 
ujemny występuje tylko osiedlu „Mło-
dych” - 7 729,21 zł. Jak jednak wy-
jaśniano wyniki w osiedlach ulegają 
ustawicznym zmianom, gdyż faktury 
za wykonane prace wpływają non stop.

Sprawy terenowo-prawne. W tym 
punkcie rozpatrywano wyrażenie zgo-
dy na ustanowienie nieodpłatnej i nie-
ograniczonej w czasie służebności 
przesyłu oraz eksploatacji sieci nisko-
parametrowej na rzecz TAURON Cie-

pło sp. z o.o. na działkach SSM w re-
jonie ul. Kościelna. Zgoda ta obejmuje 
m.in. prawo nieutrudnionego, nieogra-
niczonego w czasie i miejscu, swobod-
nego wstępu lub wjazdu służb eksplo-
atacyjnych TAURON Ciepło sp. z o.o. 
oraz każdoczesnego właściciela sie-
ci ciepłowniczej, w tym przez część 
nieruchomości poza pasem terenu 
zajętego przez sieć, w celu wykona-
nia czynności związanych z utrzyma-
niem, eksploatacją, naprawą i usuwa-
niem awarii, rozbudową, konserwa-
cją i remontami, modernizacją, prze-
budową lub odbudową sieci ciepłowni-
czej znajdującej się na nieruchomości, 
przy czym po każdoczesnym dokona-
niu opisanych czynności i prac TAU-
RON Ciepło sp. z o.o. oraz każdocze-
sny właściciel sieci ciepłowniczej zo-
bowiązany będzie do przywrócenia na 
własny koszt nieruchomości do stanu 
poprzedniego w terminie 14 dni licząc 
od dnia zakończenia prac.

Rada po wysłuchaniu opinii Prze-
wodniczących Komisji wyraziła zgodę 
i upoważniła Zarząd SSM do dokona-
nia czynności prawnych związanych 
z ustanowieniem służebności opisanej.

Część jubileuszowa
Tak się złożyło, że objęła ona trzy 

zdarzenia.
1. Oficjalne pożegnanie Zbigniewa 

Lekstona. Złożono mu podziękowanie 
za wieloletnią pracę w Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, aktyw-
ne i pełne pomysłów działanie i bardzo 
dobre prowadzenie Spółdzielni, która 
wyróżnia się wśród wielu innych i nale-
ży do jednej z najlepszych w kraju. Ży-
czono mu wielu radosnych dni i zdro-
wia oraz realizacji wszelkich osobistych 
zamierzeń. Ustępujący prezes zauwa-
żył, że oddaje Spółdzielnię w dobre 
ręce i sądzi, że następcy co najmniej 
utrzymają jej dobrą kondycję i cyzelo-
wać będą wszystkie sprawy poprawia-
jące utrzymanie zasobów w tym bez-
pieczeństwo zamieszkania i estetykę 
wszystkich spółdzielczych obiektów.

2. 35-lecie pracy zawodowej w SSM 
aktualnej prezes Jolanty Sobek, która 
także swą zawodową działalność roz-

poczęła w Spółdzielni. Jolanta Sobek 
dziękując za miłe zaskoczenie podkre-
śliła, że jej mentorką w Spółdzielni by-
ła Maria Jurczyk szefowa działu człon-
kowsko-mieszkaniowego, w którym 
rozpoczynała pracę. Dalej stwierdziła, 
że będzie kontynuować dotychczasową 
linię funkcjonowania Spółdzielni i ma 
nadzieję, że zmieniające się prawo bę-
dzie bardziej pomocne w realizacji za-
dań, a nie będzie elementem wprowa-
dzającym niepewność, co do dalszej 
działalności, której celem przecież jest 
zapewnienie zamieszkania w pięknieją-
cych zasobach i ich otoczeniu.

3. 25-lecie czasopisma „Moja Spół-
dzielnia”. Rada uhonorowała redakcję 
gazety plakietą z okolicznościowym tek-
stem. Jak mówił Wiesław Jaźwiec – 
szef RN, jest mu niezmiernie miło, że 
może wręczyć taką plakietę, gdyż za-
wsze z pełnym uznaniem mówi o gaze-
cie, o jej poziomie i fakcie, że stała się 
oczekiwanym co miesiąc publikatorem, 
którego wiele spółdzielni nam zazdro-
ści – rozmowę z Przewodniczącym RN 
opublikujemy w kolejnym wydaniu „MS”. 
Na przekazanej plakiecie czytamy:

W podziękowaniu i uznaniu zasług 
gazety „Moja Spółdzielnia” w umac-
nianiu i rozwoju Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w szczególno-
ści w zakresie relacji pomiędzy Zarzą-
dem a Członkami Spółdzielni, a tak-
że kształtowaniu stosunków dobrosą-
siedzkich oraz popularyzacji idei spół-
dzielczości wśród Członków Naszej 
Spółdzielni życzymy dalszych sukce-
sów i kolejnych jubileuszy.

Z poważaniem
Rada Nadzorcza i Zarząd Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Plakietę wręczono Piotrowi Sowisło 

– redaktorowi naczelnemu „MS”, a ten 
podziękował za wyróżnienie, za do-
brą współpracę i jak zaznaczył szcze-
gólnie cieszący szczuplutki zespół re-
dakcyjny wydźwięk, jaki wśród Czytel-
ników odnoszą zamieszczane materia-
ły oraz fakt stałego kontaktu z miesz-
kańcami poprzez rubryki z redakcyjnej 
poczty, dyżur redakcyjny.

W dalszej części obrad potoczyły się 
luźne już nieco rozmowy o spółdziel-
czych sprawach w kontekście trzech 
jubileuszy. Piotr Sowisło

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Merytorycznie i uroczyście
ciąg dalszy ze str. 5
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ciąg dalszy ze str. 2
ście pożar spowodował straty material-
ne, które prędzej czy później przyjdzie 
nam zapłacić, bo przecież firma 
wywożąca odpady te straty wrzu-
ci w koszta i przedstawi nową kal-
kulacje na świadczoną usługę. 
Pamiętajmy tak czy siak zawsze 
ostateczne koszty ponosi końco-
wy odbiorca.

Dziwnym zdarzeniem w minio-
nym miesiącu było też obrzucenie 
jajkami drzwi wejściowych. Jeże-
li miał to być żart, to kiepski a ra-
czej na brak humoru nie narzeka-
my. Jeżeli miało to być jakaś mani-
festacja to chyba tylko głupoty, bo 
chociaż strat nie było, wprost ale 
ktoś te drzwi umyć musiał, a do te-
go czasu to wyglądały jak ob...

Skoro przy drzwiach jesteśmy 
to na uwagę zasługują niszczo-
ne samozamykacze i... wykopa-
na blacha w dolnej części drzwi. 
Obawiamy się, że to dopiero po-
czątek pastwienia się nad drzwia-
mi. Tak się jakoś składa, że im 
zimniej na polu tym więcej celowych 
uszkodzeń drzwi, których jednym 
z podstawowych zadań jest ochrona 
przed zimnem.

Takie dewastacje na zimę są jak 
znalazł. Ciepło ma którędy uciekać. 
Przebudzenie przyjdzie, gdy ciepło 
będzie rozliczane. Wtedy 
wrzask: co tak dużo, bo 
kto tam będzie pamiętał, 
że ileś energii sobie popły-
nęło do atmosfery z powo-
du uszkodzonych drzwi.

Jeżeli ktoś jeszcze nie 
zauważył, to pragnie-
my w tym miejscu przy-
pomnieć, że rozpoczął się już se-
zon grzewczy. Każda wybita szyba 
w drzwiach, zniszczona klamka, sa-
mozamykacz i każde w jakikolwiek 
sposób uszkodzone drzwi, okienko 
piwniczne to niekontrolowany dopływ 
zimnego powietrza. Za parę dni poja-
wią się mrozy. Łatwo więc domyśleć, 
się, że tym samym ciepło kupowane 
przez nas i z naszych pieniędzy a na-
stępnie rozliczane jako zużyte w czę-
ściach wspólnych ucieka, bo ma którę-
dy. Wychładzają się też ściany w klat-
kach schodowych itd. itp. czego kon-
sekwencją wzrost zużycia w mieszka-
niach. To wszystko plus parę innych 
„drobiazgów” składających się na za-
potrzebowanie na ciepło dla dane-
go budynku powoduje, że pobieramy 
energii cieplnej coraz więcej, a jak ro-

śnie zużycie to rośnie wydatek na za-
kup. Pomyślmy o tym już teraz, bo gdy 
przyjdzie płacić to możemy tylko po-

zgrzytać zębami i udać się do przy-
słowiowej kasy i zapłacić za... no wła-
śnie za co? za czyjąś niefrasobliwość, 
a może głupotę?

Nie jest nam do śmiechu, gdy co 
miesiąc przekazujemy zestawie-
nia o zbędnych zniszczeniach, będą-

cych właściwie wykazem płatności do 
uregulowania, bo przecież naprawić 
zniszczone przedmioty trzeba.

Każdy z mieszkańców musi wie-
dzieć, że każda celowa dewastacja 
czegoś, co mogłoby służyć miesią-
cami, latami to zbędne wydatki na-
wet, jeżeli koszt wynosi parę złotych. 
To koszt, który pokrywamy z naszych 
wpłat. Te zbędne wydatki to po prostu 
wyrzucanie pieniędzy w błoto, naszych 
pieniędzy, bo nikt inny na utrzyma-
nie budynków, ich otoczenia nie płaci 
jak My, tylko My sami. Te parę złotych 
przemnożone przez ilość bezmyślnie 
i niepotrzebnie niszczonych przedmio-
tów przekłada się na znaczące już 
kwoty, które nie jeden chciałby mieć.

O ile kroplę można lekceważyć, to 
oceanu na pewno już nie. Z pieniędzmi 

jest podobnie. O ile z jednym groszem 
liczyć się zbytnio nie musimy i może-
my go bagatelizować, tak ocean gro-

szy wielu chciałoby mieć.
Zapraszając do lektury odbieraj-

my prezentowany wykaz nie jako 
zestawienie zniszczonych przed-
miotów, lecz jako listę zbędnych 
wydatków, jako listę zapłaconych 
rachunków za naprawy, których 
kwota się sumuje, sumuje, sumu-
je i rośnie, rośnie, rośnie. Pamię-
tajmy przy tym, że inaczej liczy 
się koszt naprawy w domu, a ina-
czej w firmie, a taką jest przecież 
Spółdzielnia.

Przypominamy, że Zarząd SSM 
ustalił 2000 zł nagrody za sku-
teczne wskazanie sprawcy, to 
znaczy zakończone albo wyro-
kiem sądu, albo ugodą ze spraw-
cą, który zobowiąże się do napra-
wy zniszczeń i pokrycia wszelkich 
kosztów swego wybryku.

Zastanówmy się i zacznijmy re-
agować widząc, gdy ktoś zabiera 
się za niszczenie.
A w osiedlach zanotowano:

„Bańgów”
- Marii Skłodowskiej-Curie 1, plac 

zabaw – wyrwano bramkę w wej-
ściu.

im. Juliana Tuwima
- Wojciecha Korfantego, siłownia ple-

nerowa – dwukrotnie dewasto-
wano poidełko z wodą, tzw. „Pa-
wełka”,
- Okrężna 5 – uszkodzono za-
mek w furtce śmietnika,
- Wojciecha Korfantego 7A – 
zniszczono dolny element z bla-
chy drzwi wejściowych do bu-
dynku.

„Centrum”
- Ryszarda Gansińca i Michałkowic-

ka – podpalenie kontenerów na od-
pady segregowane.

 „Młodych”
- Dolna garaże – bohomazy na ele-

wacji.
„Chemik”

- Alfonsa Zgrzebnioka 43A – uma-
zano smołą schody do lokalu użyt-
kowego,

- Niepodległości 66 – wyrwano samo-
zamykacz w drzwiach,

- Walerego Wróblewskiego 67 – wy-
rwano z zawiasów drzwi wejściowe 
do części biurowej pawilonu usługo-
wo-handlowego.

„Michałkowice”
- Przyjaźni 24 – zdewastowano latar-

nię oświetlenia ulicznego.  pes

2000 złotych czeka
Non stop aktualna jest oferta Zarządu SSM nagradza-

nia kwotą 2000 złotych za skuteczne wskazanie spraw-
ców dewastacji. Jeżeli ktoś dysponuje takimi informacjami, 
to należy składać je pisemnie, bądź telefoniczne w Dziale 
GZM, tel. 32 6091-405. Dyskrecja zapewniona.

Pożar, 
jajka, 
drzwi
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Prezydent i Rada Miasta wybrani
21 października br. ponad 27 tysięcy siemianowiczan z blisko 52 tys. uprawnionych i to w pierwszej turze 

zdecydowało, kto zostanie Prezydentem Miasta Siemianowic Śląskich. W tym samym dniu dokonaliśmy 
wyboru i stawiając w odpowiednim miejscu znak X określiliśmy, kto zasiądzie w Radzie Miasta VIII kadencji i kto 
będzie naszym przedstawicielem w Sejmiku Województwa Śląskiego. Wybrani przez nas pełnić swe mandaty bę-
dą przez najbliższe pięć lat.

Lista 23 kandydatów, którzy uzyskali mandat do Rady 
Miasta Siemianowic Śląskich:

Okręg 1
- Centrum -

- Paweł Siegel – KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska,

- Marek Urbańczyk – KW Prawo i Sprawiedliwość,
- Aleksandra Krążek – KWW Samorządowcy 2018,
- Marcin Janota – KWW Rafał Piech SMS,
- Jan Nycz – KWW Rafał Piech SMS,
- Alicja Piech – KWW Rafał Piech SMS.

Okręg 2
- Tuwima -

- Andrzej Gościniak – KKW Platforma.Nowoczesna Koali-
cja Obywatelska,

- Barbara Patyk-Płuciennik – KW Prawo i Sprawiedliwość,
- Grzegorz Mól – KWW Rafał Piech SMS,
- Bartłomiej Pieczykolan – KWW Rafał Piech SMS,
- Bartosz Wańczura – KWW Rafał Piech SMS.

Okręg 3
- Bytków -

- Małgorzata Gościniak – KKW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska,

- Łukasz Rosicki – KW Prawo i Sprawiedliwość,
- Jerzy Becker – KWW Samorządowcy 2018,
- Anna Zasada-Chorab – KWW Wspólnie dla Siemianowic 

A.Zasady-Chorab,
- Tomasz Nowara – KWW Rafał Piech SMS,
- Rafał Piech – KWW Rafał Piech SMS.

Okręg 4,
- Michałkowice, Bańgów, Przełajka -

- Karina Siwiec-Magielnicka – KKW Platforma.Nowocze-
sna Koalicja Obywatelska),

- Adam Cebula – KKW SLD Lewica Razem),
- Danuta Sobczyk – KW Prawo i Sprawiedliwość),
- Grzegorz Jurkiewicz – KWW Samorządowcy 2018),
- Beata Gałecka – KWW Rafał Piech SMS),
- Marek Omelan – KWW Rafał Piech SMS).

Prezydent – ten sam
Mieszkańcy zdecydowali się za-

ufać ponownie Rafałowi Piechowi 
– Komitet Wyborczy Wyborców Rafał 
Piech Stowarzyszenie Mieszkańców 
Siemianowic, wybierając go na drugą 
kadencję samorządową. Jego procen-
towy wynik wyborczy 83,64%, okazał 
się jednym z najlepszych w Polsce.

O godność pierwszej osoby w mie-
ście ubiegało się też troje innych kan-
dydatów:

- Karina Siwiec-Magielnicka – Ko-
alicyjny Komitet Wyborczy Platforma.
Nowoczesna Koalicja Obywatelska,

- Łukasz Hucz – Komitet Wyborczy 
Wyborców Kukiz’15,

- Jakub Nowak – Koalicyjny Komitet 
Wyborczy SLD Lewica Razem.

Jako ciekawostkę można podać, 
że wszyscy kandydaci mieli poniżej 
45 lat, co wskazuje na wyraźny trend 
odmładzania samorządu.

Nowe twarze 
i doświadczeni samorządowcy

W wyborach do Rady Miasta 
o 23 mandaty ubiegało się 214 kandy-

datów zgłoszonych przez siedem Ko-
mitetów Wyborczych.

W wyniku głosowania nową Radę 
Miasta VIII kadencji utworzą radni na-
leżący do 6 ugrupowań. Najwięcej gło-

sów siemianowiczan zgarnął Komitet 
Wyborczy Wyborców Rafał Piech SMS, 
który zdobył 32,38% głosów, co prze-
kłada się na 10 mandatów. Po czte-
ry miejsca zdobyły Komitet Wyborczy 

Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicyj-
ny Komitet Wyborczy Platforma. No-
woczesna Koalicja Obywatelska. Trzy 
mandaty uzyskał Komitet Wyborczy 
Wyborców Samorządowcy 2018, a po 

jednym – KKW SLD Lewica Razem 
i Komitet Wyborczy Wyborców Wspól-
nie dla Siemianowic A. Zasady-Chorab. 
Ani jeden mandat nie przypadł w udzia-
le KWW Kukiz’15.

Pewne jest, że mandat radne-
go, jaki uzyskał Rafał Piech przej-
mie kandydat z tego samego okręgu 
i komitetu wyborczego - Wojciech 
Matczak (Komitet Wyborczy Wybor-
ców Rafał Piech SMS). Ewentual-
ne kolejne zmiany związane z obję-
ciem przez któregoś z nowo wybra-
nych radnych-elektów funkcji urzę-

dowych, będą jasne po rozmowach 
koalicyjnych.

W Sejmiku nikogo  
z Siemianowic Śląskich

W wyborach samorządowych do Sej-
miku Województwa Śląskiego nasze 
miasto ujęto w Okręgu 5 (Chorzów, 
Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sie-
mianowice Śląskie, Świętochłowice, 

Zabrze). Mandatami wyborczymi – po 
trzy na komitet – podzieliły się:
- KKW Platforma.Nowoczesna Koali-

cja Obywatelska – Maciej Kolon, 
Marek Kopel, Urszula Koszutska,

- KW Prawo i Sprawiedliwość – Da-
riusz Iskanin, Rafał Kandziora, 
Alina Nowak.

rg
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ZACHOWAJ

Harmonogram likwidacji glonów na elewacjach budynków na lata od 2018  do 2022
ROK 2018

Lp. Adres Nr budynku
Powierzchnia 

w m2 Uwagi

1 Ryszarda GANSIŃCA 6 285 Ściana frontowa

2 Ryszarda GANSIŃCA 7 285 Ściana frontowa

3 Ryszarda GANSIŃCA 8 285 Ściana frontowa

4 ALEJA MŁODYCH 10 520 Ściana frontowa

5 ALEJA MŁODYCH 11 520 Ściana frontowa

6 ALEJA MŁODYCH 12 520 Ściana frontowa

7 ALEJA MŁODYCH 13 520 Ściana frontowa

8 ALEJA MŁODYCH 14 520 Ściana frontowa

9 ALEJA MŁODYCH 15 520 Ściana frontowa

RAZEM 3 975

ROK 2019

Lp. Adres Nr budynku
Powierzchnia 

w m2 Uwagi

1 Ryszarda GANSIŃCA 9 285 Ściana frontowa

2 Ryszarda GANSIŃCA 10 285 Ściana frontowa

3 Ryszarda GANSIŃCA 11 285 Ściana frontowa

4 KRUCZA 1A 300 Ściana frontowa + NE

5 Walerego WRÓBLEWSKIEGO 69 510 Strona północna

6 Walerego WRÓBLEWSKIEGO 71 510 Strona północna

7 Walerego WRÓBLEWSKIEGO 73 510 Strona północna

8 NIEPODLEGŁOŚCI 57A 200 Strona północna

9 NIEPODLEGŁOŚCI 57-59 70
Narożnik przy przejściu – ściana 

północna

10 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 43A 160 Strona północna

11 OKRĘŻNA 5 600 Ściana zachodnia

12 OKRĘŻNA 5 690 Ściana północna

Pojawiły się na elewacjach znie-
nancka najpierw jako drobne 

zielone plamy, by z biegiem cza-
su rozrosnąć się do liszajów o ro-
snących rozmiarach. Nieco później 
przyjęły kolor zmierzający do czar-
nego i stały się utrapieniem szpecą-
cym budynki. 

Mowa o algach, glonach jakie za-
atakowały powierzchnie zewnętrzne 
ścian. Ich marsz nie był jednostkowy, 
gdyż zaczęły pojawiać się w coraz to 
nowych miejscach w różnych zakąt-
kach zasobów SSM. Podjęto działania, 
by likwidować wykwity i po powodze-
niu przyjętych metod 27 września br. 
Rada Nadzorcza SSM przyjęła opra-
cowany przez Zarząd plan odglonowa-
nia elewacji. Plan zakłada do 2022 ro-
ku wykonanie prac na 88 budynkach. 
Koszt łączny – wg aktualnych cen  
– 3 104 640 złotych.  pes

Likwidacja glonów
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Lp. Adres Nr budynku
Powierzchnia 

w m2 Uwagi

13 LEŚNA 15 590 Ściana północna

14 OBROŃCÓW WARSZAWY 9 260 Ściana północna

15 OBROŃCÓW WARSZAWY 1 260 Ściana północna

16 OBROŃCÓW WARSZAWY 2 180 Ściana północna

17 POCZTOWA 11 300 Ściana północna

18 HUTNICZA 3-5 980 Ściana od wejść do klatek schodowych

19 GRUNWALDZKA 16C 50 Ściana zachodnia

20 GRUNWALDZKA 16C 60 Ściana nad wejściem

21 GRUNWALDZKA 16C 70 Ściana północna

22 Władysława JAGIEŁŁY 11A 150 Ściana północna

23 GRUNWALDZKA 4D 180 Ściana północna

24 Władysława JAGIEŁŁY 3A 150 Ściana północna

RAZEM 7 635

ROK 2020

Lp. Adres Nr budynku
Powierzchnia 

w m2 Uwagi

1 KOLEJOWA 3 320 Ściana frontowa

2 KOLEJOWA 4 110 Ściana frontowa

3 JANA PAWŁA II 21 285 Ściana frontowa

4 KRUCZA 3 180 Ściana frontowa

5 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 43 300 Strona północna

6 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 51 200 Strona północna

7 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 35-37 480 Strona północna

8 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 45 300 Strona północna

9 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 41 170 Strona północna

10 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 39 200 Strona północna

11 Wojciecha KORFANTEGO 15A, B 570 Ściana frontowa

12 Wojciecha KORFANTEGO 16A, B 540 Ściana balkonowa

13 LEŚNA 7 640 Ściana północna

14 PRZYJAŹNI 52 180 Ściana północna

15 PRZYJAŹNI 52A 130 Ściana wschodnia

16 PRZYJAŹNI 52A 520 Ściana północna

17 PRZYJAŹNI 50A 270 Ściana północna

18 ZHP 10 490 Ściana północna + wschodnia

19 ZHP 7 490 Ściana północna + wschodnia

20 ZHP 9 490 Ściana północna + wschodnia

21 Władysława JAGIEŁŁY 11A 220 Ściana zachodnia

22 Władysława JAGIEŁŁY 11B 220 Ściana zachodnia

23 Władysława JAGIEŁŁY 11C 490 Ściana zachodnia

24 Władysława JAGIEŁŁY 11D 590 Ściana zachodnia + półszczyt

RAZEM 8 385

Harmonogram likwidacji glonów na elewacjach budynków 
 na lata od 2018  do 2022
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  ROK 2021

Lp. Adres Nr budynku
Powierzchnia 

w m2 Uwagi

1 KOLEJOWA 5 320 Ściana frontowa

2 KOLEJOWA 6 110 Ściana frontowa

3 KRUCZA 1 300 Ściana frontowa + NE

4 KRUCZA 2A 180 Ściana frontowa

5 KRUCZA 2 180 Ściana frontowa

6 Walerego WRÓBLEWSKIEGO 47 250 Strona północna

7 Walerego WRÓBLEWSKIEGO 59 250 Strona północna

8 NIEPODLEGŁOŚCI 61A 200 Strona północna – szczyt budynku

9 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 31 240 Strona północna

10 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 33 240 Strona północna

11 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 41 170 Strona zachodnia

12 Alfonsa ZGRZEBNIOKA 39 220 Strona zachodnia

13 Walerego WRÓBLEWSKIEGO 61A, B, C, D 430 Strona północna

14 NIEPODLEGŁOŚCI 51 40 Strona północna

15 Wojciecha KORFANTEGO 6-7 1110 Ściana północna

16 OKRĘŻNA 2 600 Ściana północna

17 POCZTOWA 8 280 Ściana zachodnia

18 POCZTOWA 13 280 Ściana północna

19 STAWOWA 5 200 Ściana północna

20 STAWOWA 7 200 Ściana północna

21 ALEJA MŁODYCH 3-7 2430 Ściana północna

22 Władysława JAGIEŁŁY 7A 150 Ściana północna

23 Władysława JAGIEŁŁY 7B 220 Półszczyt

24 Władysława JAGIEŁŁY 7C 220 Ściana frontowa

RAZEM 8 820

 ROK 2022

Lp. Adres Nr budynku
Powierzchnia 

w m2 Uwagi

1 NIEPODLEGŁOŚCI 58A, B, C, D 780 Ściana północna

2 Hermana WRÓBLA 2A, B, C, D, E 1150 Ściana północna

3 OKRĘŻNA 3 680 Ściana zachodnia

4 POCZTOWA 46, 46A, B, C 1 240 Ściana północna

5 ALEJA MŁODYCH 8-9 1070 Ściana północna

6 ZHP 11 490 Ściana północna + wschodnia

7 GRUNWALDZKA 5A, B, C, D, E, F 1 560 Ściana północna

RAZEM 6 970

OGÓŁEM  POWIERZCHNIA 35 765 m2

Zatwierdzono Uchwałą Rady
Nadzorczej Nr 24/2018 z dnia 27.09.2018 r.
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Co słychać w Radach Osiedli?
Ostatni kwartał roku to zwykle czas pierwszych podsumowań tego, co w życiu Spółdzielni wydarzyło się w mi-

nionych miesiącach. To również, a może przede wszystkim, okres omawiania, analizowania i w końcu za-
twierdzania propozycji, jakie mogą, muszą zostać ujęte w przyszłorocznych planach remontowych lub w dalszych 
latach. Trzeba wziąć pod uwagę długoterminowe programy robót, ale i problemy, jakie wychodzą/wyszły niespo-
dziewanie...

Po szefach Rad Osiedli z „Michał-
kowic” i „Chemika” tym razem wypo-
wiadają się kolejni Przewodniczący 
z osiedli: „Centrum”, „Tuwima” i „Wę-
złowiec”.

Osiedle „Centrum”
Andrzej Jagiełło – przewodniczą-

cy RO: - Na ostatnich posiedzeniach 
Rady Osiedla rozmawialiśmy o wyko-

nywanych na bieżąco – zgodnie z pla-
nem remontów – pracach remonto-
wych, jak i na temat tych, którymi trze-
ba będzie zająć się w przyszłym ro-
ku. Zrobiliśmy dokładny objazd osie-
dla i przyglądaliśmy się temu, co nale-
żałoby wziąć pod uwagę w pierwszej 
kolejności, a co w dalszej perspekty-
wie. Najbardziej kłują w oczy ciem-
nozielone wykwity, jakie znajdują się 
na wielu elewacjach naszych budyn-
ków. Osiedlowa administracja podję-
ła się już działań, mających na ce-
lu usunięcie glonów z pierwszych bu-
dynków położonych przy ulicy Ryszar-
da Gansińca, ale zdecydowanie wię-
cej będzie działo się w najbliższych ty-
godniach oraz w przyszłym roku. Usu-
wanie glonów, szpecących budynki 
musiało się stać priorytetem. W naj-
bliższym czasie usunięte zostaną one 
z domów przy Ryszarda Gansińca 6, 
7, 8. W przyszłym roku to kolejne ad-
resy, gdzie problem widoczny jest go-
łym okiem: Ryszarda Gansińca 9, 10, 
11, Krucza 1A i Hutnicza 3-5 od stro-
ny podwórka. Wykwity pojawiają się 
też niestety na części elewacji budyn-
ków przy ulicy Powstańców, jednak 
tym administracja ma zająć się w dal-
szej perspektywie.

Innym ważnym tematem, jaki po-

jawił się na posiedzeniu Rady Osie-
dla to bezpieczeństwo przeciwpoża-
rowe naszych budynków. Przedstawi-
ciel Zarządu SSM zaznajomił nas nie-
dawno ze sprawą konieczności reali-
zacji pewnych zaleceń straży pożar-
nej odnoszących się do części budyn-
ków. Na pewno będą wykonane tzw. 
„mokre piony” w klatkach schodowych 

oraz przeróbka instalacji elektrycznej 
przy ulicy Śląskiej 46 i 48.

W przyszłorocznym planie remontów 
musiały znaleźć się takie sprawy mię-
dzy innymi jak: remont balkonów (Ja-
na Pawła II 21, 22 i Komuny Pary-
skiej 13) oraz malowanie kolejnych 
klatek schodowych osiedla.

Kłaniają się również do wykonania, 
remontu niektóre osiedlowe chodniki. 
Na to przyjdzie czas w 2020 roku. Ad-
ministracja musi jednak dopilnować ich 
ewentualnych bieżących napraw.

Do Rady Osiedla nie wpłynęły 
w ostatnich tygodniach żadne zgło-
szenia od mieszkańców. Niemniej na-
dal zachęcamy do kontaktu, między in-
nymi poprzez nasze dyżury.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Adam Górecki – przewodniczący 

RO: - Wszystkie przyjęte zobowiąza-
nia i zaplanowane zadania – według 
informacji administracji – na ten rok 
kończymy. Roboty remontowo-konser-
wacyjne, jakie zostały rozpisane w pla-
nie remontów są wykonane już w zde-
cydowanej większości, dlatego płyn-
nie będziemy mogli wejść w nowy rok 
i realizację nowych zadań. A te będą 
od początku roku prowadzone głównie 
wewnątrz domów na klatkach scho-
dowych.

Czwarty kwartał roku to w pracy Ra-
dy Osiedla okres zaznajomienia się 
z propozycjami ujętymi w planie re-
montów, wnoszenie ewentualnie po-
prawek i akceptacja planu w ostatecz-
nej formie. Wiemy, że są ustalone 
pewne kilkuletnie harmonogramy ro-
bót, między innymi dotyczące malowa-
nia klatek, ale część spraw do realizacji 

wychodzi w bieżącej pracy administra-
cji, Rady Osiedla, czy podczas zebrań 
osiedlowych. Są pewne priorytety, jak 
roboty dekarskie kontynuowane każ-
dego roku na kolejnych budynkach czy 
estetyzacja osiedlowych śmietników. 
Na wniosek mieszkańców w przyszłym 
roku, budując dwa nowe zamykane na 
klucz stanowiska kontenerowe – przy 
Okrężnej 4-6 i Leśnej 13-15 – za-
mknięte zostaną równocześnie ostat-
nie zsypy w budynkach. Uważam, że 
przyniesie to wymierne korzyści. Fetor 
w klatkach, problem bytowania szczu-
rów, wydatki na deratyzację – te pro-
blemy są systematycznie dzięki takim 
dojrzałym decyzjom minimalizowane.

Kolejnym istotnym problemem są 
ciemnozielone glony na elewacji czę-
ści budynków osiedla „Tuwima”. Usta-
liliśmy, że w przyszłym roku odświeżo-
ne zostaną elewacje budynków przy 
Okrężnej 5 i Leśnej 15. Ze względu 
na ograniczone możliwości finanso-
we, odglonowywanie elewacji rozłożo-
no na kilka lat.

W 2019 roku realizowane będą za-
lecenia straży pożarnej dotyczące za-
bezpieczenia przeciwpożarowego bu-
dynków wysokich powyżej dziewiąte-
go piętra. Chodzi między innymi o wy-
konanie nowych tzw. „mokrych pio-

os. „Centrum”. Usuwanie glonów z elewacji wysunie 
się na czoło przyszłorocznych priorytetów – Krucza 1A

os. „Tuwima”. Zabudowa śmietnika pójdzie w parze 
z wyłączeniem zsypów – Okrężna 4-6
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nów”, głównego centralnego wyłączni-
ka prądu, awaryjnego oświetlenia itp., 
a dotyczyć będzie na razie budynków 
przy Hermana Wróbla 6A, B, C, D, 
Leśnej 13 i 15.

Co może cieszyć, powolutku zbli-
żamy się do momentu, kiedy osiedle 
„Tuwima” będzie na bieżąco z realiza-
cją wniosków dotyczących zwrotu czę-
ści pieniędzy za wymianę okien. Admi-
nistracja w tej chwili realizuje ostatnie 
wnioski z roku 2016.

W dyskusji Rady Osiedla pojawi-
ła się też sprawa kontaktów na linii 
mieszkaniec – administracja i wzajem-
nego szacunku. Ja chciałbym zaape-
lować do współmieszkańców o zacho-
wanie kultury osobistej w rozmowach 
z pracownikami ADM. To też są ludzie, 
którym należy się szacunek, a obsypy-
wanie ich epitetami za to, że coś nie 
będzie wykonane „na już”, „na zaraz”, 
jest co najmniej niewłaściwe. Pamiętaj-
my, że nie pracuje tam tabun ludzi. Na 
posiedzeniu Rady Osiedla jej członko-
wie wypracowali wniosek, by osiedlo-
we administracje wyposażyć w telefo-
ny z nagrywaniem rozmów. Sądzimy, 
że przyniosłoby to obopólną korzyść. 
Język byłby inny, a sprawy konfliktowe 
szybciej dałoby się rozwiązać.

Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław Jaźwiec – przewodniczą-

cy RO: - Na powakacyjnych posiedze-
niach Rady Osiedla podsumowaliśmy 
dotychczasową realizację planu re-
montów. Ich postępy zrecenzował nam 
Piotr Iwaniak – kierownik ADM. Zwró-
cił on między innymi uwagę na to, że 
nie wszystkie roboty mogły być wyko-
nywane ze względu na brak pracowni-
ków w firmach zewnętrznych. Stąd też 
zapewne mogły się pojawiać komenta-
rze mieszkańców, skąd inąd zasadne, 
że część prac się po prostu wlecze. 
Niestety, z tym problemem boryka się 
nie tylko Spółdzielnia, ale i inni zlece-
niodawcy robót.

Drugim poważnym tematem naszych 
spotkań było omawianie propozycji do 
planu remontów na 2019 rok, przygo-
towanych przez kierownictwo ADM. 
Na przyszły rok zaplanowana zosta-
ła poważna inwestycja, która mocno 
obciąży kosztami nasze osiedle – Re-
witalizacja terenu przy Wł. Jagiełły 
7-9-11-Grunwaldzka 8. Zarząd SSM 
zobowiązał się do przekazania na ten 
cel dodatkowych środków finanso-
wych. Pierwszy etap tej inwestycji wła-
śnie się kończy. W pobliżu pawilonów 
handlowych powstała druga w osiedlu 
„Węzłowiec” otwarta siłownia na wol-

nym powietrzu. Wyremontowano też 
część chodnika biegnącego od skle-
pów przy Grunwaldzkiej, wzdłuż si-
łowni w dół, w kierunku budynków uli-
cy Władysława Jagiełły. Rewitaliza-
cja dalej obejmie też wykonanie duże-
go placu, skwerów, chodników itp.

Przyszłoroczny plan remontów bę-
dzie zawierał szereg innych robót, rów-
nież tych, które przeszły do wykona-
nia z tego roku, między innymi: robo-
ty dekarskie, remonty balkonów np. 
Wł. Jagiełły 13, a także usuwanie glo-
nów z elewacji przy Grunwaldzkiej 
4D. Tych pozycji nie będzie za du-
żo, ale będą to ważne sprawy, jak na 
przykład remont chodnika biegnącego 

wzdłuż budynku przy ulicy Grunwaldz-
kiej 3 wraz z dwoma schodami tere-
nowymi oraz odnogami do parkingu 
i głównej ulicy. Podobne zresztą, kom-
pleksowe prace wykonano przedtem 
przy sąsiednim domu Grunwaldzka 5.

Zastanawiamy się cały czas nad 
udostępnianiem kolejnych miejsc pod 

parkingi. Administracja na przyszły rok 
przymierza się do wykonania takie-
go niewielkiego parkingu dla 10 samo-
chodów na wysokości ściany szczy-
towej budynku przy Walerego Wró-
blewskiego 32. Nie chcemy jednak, 
by parking powstał kosztem zagospo-

darowanego tam ładnego klombu, czy 
też był miejscem, gdzie parkowaliby 
kierowcy spoza SSM.

Na Radzie Osiedla omawialiśmy też 
kilka bieżących problemów, niezwią-
zanych z realizacją planów remontów, 
które dotyczą jakiejś grupy mieszkań-
ców, mniejszej społeczności. Na przy-
kład rozważaliśmy postulat mieszkań-
ców o przesunięcie dalej od budynku 
pojemników do segregacji odpadów 
stojących dziś przy ulicy Wł. Jagiełły 
13A. W rozmowach z przedstawiciela-
mi MPGKiM i Urzędu Miasta ustalono, 
że pojemniki te przyporządkowane są 
również dla użytkowników z budynków 
przy Grunwaldzkiej 16 oraz 18 i two-
rząc nowe stanowisko na odpady trze-
ba będzie wziąć to pod uwagę, zacho-
wując przy tym wymagane odległości.

Omawialiśmy również sprawę upo-
rządkowania terenów osiedla po ro-
botach ziemnych. Administracja miała 
wielkie problemy z wyegzekwowaniem 
tego od wykonawców – usunięcia po-
zostałości po wykopach, kamieni, sia-
tek, odtworzenia istniejących chodni-
ków, znaków drogowych, zieleni itd. 
Ciągnie się to rok, mieszkańcy byli tym 
zdegustowani. Idzie to powoli, ale te-
raz jednak wyraźnie już do przodu. Ob-
serwuję zarazem, że Zarząd SSM wy-
ciąga wnioski z takiego postępowania 
i podobne roboty ziemne gazowe pro-
wadzone teraz w osiedlu „Chemik”, są 
wykonywane etapami, a przekazanie 
terenu uwarunkowane jest między in-
nymi uporządkowaniem etapu (terenu) 
poprzednio eksploatowanego.

rg

os. „Węzłowiec”. W przyszłym roku plan wymiany nawierzchni chodników 
i schodów terenowych obejmie kolejny rejon osiedla – Grunwaldzka 3

os. „Węzłowiec”. Kolejna elewacja 
odzyska właściwy wygląd  

– Grunwaldzka 4D
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ciąg dalszy na str. 17

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

Administracje powolutku zmie-
rzają do końca realizacji pla-

nów remontowych, rozpisanych na 
ten rok. Okres jesienny to porząd-
kowanie terenów wokół budynków 

przed zimą, grabienie liści, sadze-
nia krzewów, żywopłotów i drzew. 
Realizowane są też postulaty miesz-
kańców, jakie pojawiły się m.in. 
podczas zebrań osiedlowych, czy 
przedstawione zostały w formie pi-
semnych wniosków w ADM.

Osiedle „Młodych”
Robotnicy pracujący przez ostatnie 

miesiące przy renowacji elewacji za-
planowanych w tym roku zdjęli ruszto-
wania, a to oznacza koniec tych waż-
nych prac w osiedlu na ten rok. Przy-
pomnijmy, że Plan renowacji elewacji 
na lata 2018-2020, konkretnie na ten 
rok zakładał, w samym osiedlu „Mło-
dych”, remont czterech takich elewa-
cji. Kolejno więc od lata wykonywano 
takie roboty przy:
- Niepodległości 26-28,
- Placu Józefa Skrzeka i Pawła  

Wójcika 6,
- ZHP 9 i 11.

Po pęknięciach i zabrudzeniach nie 
ma dziś tam śladu. Administracja re-
alizuje również postulat mieszkańców 
z tegorocznego zebrania osiedlowego 
dotyczący likwidacji ciemnozielonych 
glonów i malowania elewacji budyn-
ku od strony klatek schodowych przy 
Alei Młodych 10-15. Sprawa wykwi-
tów na elewacjach była jedną z wiodą-
cych podczas tego spotkania.

Oprócz tematu elewacji są i inne 
sprawy, jakim administracja poświę-
ca uwagę. W końcu być może uda 
się zminimalizować problem zakłóca-

nia spokoju, zaśmiecania terenu i de-
wastacji elewacji budynku przez mło-
dzież z pobliskiej szkoły przy ulicy Te-
atralnej. Na wydeptanej ścieżce pod 
balkonami zakładane jest ogrodzenie, 

uniemożliwiające przejście. O to po-
stulowali mieszkańcy, a sprawę śledził 
dzielnicowy policji. Na ile to pomoże, 
tak naprawdę przekonamy się dopie-
ro w cieplejszych miesiącach, wiosną.

Na przełomie września i październi-
ka wykonano nowe stanowisko kon-
tenerowe na odpady komunalne dla 
mieszkańców z ulicy ZHP 1-6. Ostat-
nim elementem było oznakowanie po-
ziome drogowe i osadzenie znaku dro-
gowego z informacją o zakazie parko-
wania przy śmietniku w godzinach wy-
wozu śmieci.

Dodatkowe oznakowanie drogowe 
pojawiło się również w kilku innych 
częściach osiedla, najczęściej na wjaz-
dach, czyli w miejscach newralgicz-
nych lub takich, gdzie były wcześniej 
znaki, ale zostały zdewastowane, np. 
przy ZHP 1, Alei Młodych 10-15, 3-7.

Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” rozpoczęła się 

wymiana biegnących w ziemi sieci ga-
zowych niskiego ciśnienia. Roboty wi-
doczne są przy budynkach Niepodle-
głości 57-59, 61-63, a to dopiero po-
czątek przekopów…

Kilka tygodni temu wyremontowa-
na została droga dojazdowa wzdłuż 
pawilonu usługowo-handlowego przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 67. 
Ostatnio zaś na tejże ulicy wykonano 
pasy drogowe dla pieszych, będące 
właściwie wytyczonym przedłużeniem 
chodnika łączącego osiedla „Chemik” 
i „Węzłowiec”. A wszystko po to by by-
ło bezpieczniej.

W klatkach schodowych przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 61-63 
zmodernizowano oświetlenie, montu-
jąc m.in. automaty zmierzchowe.

Administracja zajmuje się też osie-
dlową zielenią. Poza ostatnim w tym 
roku pokosem trawy, grabieniem li-
ści, gałęzi, nasadzono też na wniosek 

mieszkańców nowy żywopłot przy bu-
dynkach Niepodległości 64-66 i Al-
fonsa Zgrzebnioka 51-52.

Osiedlowi konserwatorzy, poza tym 
zajmują się między innymi wymianą 
odcinków poziomów i pionów wodnych 
w mieszkaniach, czy naprawą zdewa-
stowanych elementów – jak ostatnio 
– ogrodzenia placu zabaw przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego.

Osiedle „Bańgów”
W tym okresie spośród pracowników/

współpracowników ADM to dozorcy 
mają najwięcej pracy. Przez większą 
część roku osiedle jest zielone przez 
licznie tutaj rosnące drzewa. Gdy opa-
dają z nich liście roboty w ten czas jest 
w bród. Dobrze obrazują to zapełnione 
brązowe worki i specjalnie podstawione 
i wypełnione po brzegi kontenery.

Remonty, porządki, 
postulaty

os. „Michałkowice”. Zanim powstanie droga dojazdowa do budynku 
Przyjaźni 18-22, muszą zostać wykonane wszystkie roboty ziemne 

– Kościelna 34-36

os. „Chemik”. Wymiana sieci gazowych to zadanie priorytetowe 
– Niepodległości 61-63
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

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

os. „Młodych”. Teatralna – odgrodzenie ścieżki od 
strony szkoły pod balkonami rozwiąże problemy? 

os. „Węzłowiec”. Jeszcze chwila i kolejna siłownia 
„pod chmurką” gotowa – Grunwaldzka 8

os. „Węzłowiec”. W budynku przy Wł. Jagiełły 39A 
wymieniano piony wodne

os. „Młodych”. W kilku miejscach pojawiły się nowe 
(na nowo) znaki drogowe

os. „Węzłowiec”. Jednym z elementów rewitalizacji 
terenu był remont części chodnika wraz z wytyczeniem 

schodów i zjazdu - Grunwaldzka 8/Wł. Jagiełły 7-9

os. „Młodych”. Odglonowanie elewacji już widoczne – Aleja Młodych 10-15
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Michałkowice”. Trwa remont balkonów  
– Emilii Plater 21

os. „Węzłowiec”. Przy Wł. Jagiełły 2A, B, C, D 
wymieniano instalację domofonową. Dotychczasowa 

analogowa, wraz z kasetami, ustępuje miejsca 
cyfrowej

 os. „Bańgów”. Na wniosek mieszkańców 
zamontowano ławkę – M. Skłodowskiej-Curie 71A

os. „Chemik”. Przed wejściami do klatek nasadzano 
żywopłot – Niepodległości 64-66

os. „Tuwima”. Nowe tablice wraz z koszami do gry 
konserwatorzy ADM os. „Tuwima” zamontowali na 

boisku przy ul. Okrężnej

os. „Węzłowiec”. Władysława Jagiełły 31A – po 15 
latach eksploatacji dach wykonany w technologii 

„Elastomeru” nie wytrzymał (pęknięcia i przecieki) 
i został zakwalifikowany do kapitalnego remontu

os. „Tuwima”. Był trawnik, są krzewy ozdobne – Hermana Wróbla 3A
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ciąg dalszy ze str. 14
Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Nie tylko skutkami nadejścia jesieni 
osiedle żyje. Wciąż są plany, postula-

ty, które należy spełni(a)ć. Administra-
cja zleca między innymi doraźne re-
monty balkonów – tam gdzie zaszła 
takowa potrzeba. Prace głównie obej-
mują naprawę tynków w sufitach, czy 
uzupełnienie obróbek blacharskich.

Trwają też prace właściwie pod ką-
tem przyszłego roku i planowanego 
malowania kolejnych klatek schodo-

wych, tj. przy Władysława Reymon-
ta 26-36. W tej chwili operatorzy multi-
medialni muszą uporać się z przełoże-
niem swoich kabli do specjalnie wyty-
czonych korytek.

Osiedlowi konserwatorzy zrealizowa-
li wniosek mieszkańców klatki schodo-
wej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 71A, w którym postulowano wyko-
nanie ławki przy wejściu do budynku.

Z innych robót, jakimi zajęli się ci pra-
cownicy administracji to – jak w każdym 
miesiącu – wymiana pionów wodnych 
w mieszkaniach. Tym razem wykonano 
je przy Marii Skłodowskiej-Curie 33 
oraz Karola Szymanowskiego 1.

Osiedle
 im. Juliana Tuwima

Plan remontów na 2018 rok jest 
w zdecydowanej większości zrealizo-
wany, dlatego wśród robót zlecanych 
przez administrację dominują pra-
ce wykonywane przez konserwato-
rów oraz coroczne przeglądy. Z więk-
szych spraw na uwagę zasługują ro-
boty alpinistyczne na balkonach bu-
dynku przy ulicy Wojciecha Korfan-
tego 9C, remont parteru przy Okręż-
nej 2, czy krzewy ozdobne nasadzo-
ne w obejściu domu przy ulicy Herma-
na Wróbla 3A.

Rozpoczęły się coroczne przeglądu 
szczelności instalacji gazowych oraz 
drożności przewodów kominowych 

w budynkach przy ulicy Okrężnej, Le-
śnej oraz ks. Jana Kapicy. Kolej-
ne zaplanowano już po Nowym Roku. 
Osiedlowi konserwatorzy dokonali wy-
miany kolejnych wodomierzy w miesz-
kaniach – Okrężna 1, 2.

Ostatnim punktem planu remontów 
2018, jaki pozostał, to wymiana okien 
piwnicznych w klatkach schodowych przy 

ulicy Wojciecha Korfantego 15 i 17.
Z myślą już o kolejnym roku i pla-

nowanym kompleksowym malowaniu 
klatek schodowych, administracja wy-
słała pisma do operatorów instalacji 
teletechnicznych, aby do wyznaczone-
go terminu przełożyli okablowanie do 
specjalnie do tego celu przygotowane-
go korytka. Dotyczy to klatek schodo-
wych przy W. Korfantego 6 i 7. Na ra-
zie konserwatorzy dokonali wymiany 
oświetlenia tychże klatek na energo-
oszczędne, ledowe.

Tak naprawdę największe prace ostat-
nich tygodni w osiedlu „Tuwima” realizo-
wane są przez miasto. Najpierw zreali-
zowano projekt obywatelski (w ramach 
Budżetu Obywatelskiego) zakładający 
wykonanie parkingu na skarpie po stro-
nie dawnego nasypu kolejowego na wy-
sokości budynku Hermana Wróbla 3, 
mający odciążyć nieco drogę dojazdo-
wą do cmentarza i części budynków uli-
cy H. Wróbla. Teraz zostaje spełniona 
obietnica Prezydenta Miasta o wykona-
niu gruntownego remontu jednej z głów-
nych ulic osiedla, biegnącej wzdłuż bu-
dynków Wojciecha Korfantego 1-2 
wraz z miejscami parkingowymi. O ta-
ki gruntowny remont „od krawężnika do 
krawężnika” zabiegano latami.

Osiedle „Węzłowiec”
Duże remonty, nowa inwestycja, po-

stulaty mieszkańców. W ostatnich ty-
godniach administracja pilotowała kil-
ka ważnych spraw dla mieszkańców 
osiedla. Coraz bardziej zaawansowa-
ne są roboty związane z renowacją 
elewacji budynku przy ulicy Wł. Ja-
giełły 3. Z każdym kolejnym miesią-
cem znikają spękane lub ciemnozielo-
ne fragmenty elewacji.

Po zgłoszeniach o przeciekach z da-
chu budynku przy Władysława Ja-
giełły 31A, administracja zdecydowa-

ła o zakwalifikowaniu go do pilnego re-
montu, a ten został kompleksowo wy-
konany w minionym miesiącu. Wyko-
rzystując sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne, po przeglądach technicznych, 
zlecono także remont poszycia dachu 
kilku kolejnych garaży.

Z innych dużych zadań warto wspo-
mnieć między innymi o wykonanej es-
tetyzacji kabiny dźwigu osobowego 
przy Wł. Jagiełły 31C oraz trwającej 
jeszcze przy Wł. Jagiełły 33D, a tak-
że o prowadzonych robotach remon-
towych na balkonach – w ramach re-
klamacji – na budynku przy ulicy Jana 
Polaczka 2A.

Ruszył na dobre pierwszy etap re-
witalizacji terenu w rejonie budynków 
przy ulicy Wł. Jagiełły 7-9-11-Grun-
waldzka 8. Zakłada on wykonanie si-
łowni na wolnym powietrzu przy jed-
nym z głównych (wewnętrznych) osie-
dlowych chodników – przy Grun-
waldzkiej. Teren wytyczony i wybru-
kowany ozdobną kostką jest, ogrodze-
nie i większość urządzeń do ćwiczeń 
także. Dojdą jeszcze dwa. Oprócz te-
go – przy tej rewitalizacji – wyremon-
towano część chodnika, łącznika mię-
dzy budynkami osiedla położonymi 

os. „Tuwima”. Remont drogi, inwestycja miejska, bardzo długo tu oczekiwana – W. Korfantego 1-2

Remonty, porządki…

ciąg dalszy na str. 18
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ciąg dalszy ze str. 17
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wyżej (Grunwaldzka) i niżej (Wł. Ja-
giełły), w pobliżu ciągu lokali użytko-
wych i właśnie nowej siłowni.

Osiedle „Węzłowiec” przygotowuje 
się do zimy. Wykonano ostatni pokos 
trawy, trwa akcja grabienia liści, sprzą-

tania trawników. Reagując na postulat 
użytkowników placu zabaw przy ulicy 
Władysława Jagiełły 37D dotyczący 
rozważenia możliwości częściowego 
zacienienia tegoż placu, administra-

cja zleciła nasadzenie tam kilku drzew 
– lip drobnolistnych i wiśni japońskich. 
Z kolei w okolicach budynków przy uli-
cy Wł. Jagiełły 7D, 9C i 11D wykona-
no wycinkę kilku drzew owocowych.

Osiedle „Centrum”
Wciąż największym realizowanym 

zadaniem w osiedlu „Centrum” jest re-
nowacja elewacji budynku przy uli-
cy Hutniczej 3-5. Najpierw wyremon-
towano część od strony jezdni Hutni-
czej/Jedności, by następnie przenieść 
rusztowania od strony ulicy Katowic-
kiej, czyli jednej z głównych dróg mia-
sta. Efekty tak naprawdę będą widocz-
ne dopiero wraz ze zdjęciem zasłania-

jących wszystko siatek ochronnych.
Lada moment ekipa remontowa ma 

pojawić się na elewacjach innych bu-
dynków osiedla, gdzie indziej. W listo-

padzie zaplanowano bowiem kolejny 
etap odglonowywania budynków przy 
R. Gansińca. Swój dawny wygląd ma-

ją tym razem odzyskać domy przy Ry-
szarda Gansińca 6 i 7.

Z większych zakończonych w ostat-
nich tygodniach robót, trzeba wymie-
nić wykonanie izolacji fundamentów 

budynku przy ulicy Kolejowej 3, ma-
jącej zminimalizować problem przeni-
kania wód gruntowych do piwnicy, za-
wilgocenia. W tym miesiącu podobne 
prace mają być też pod „piątką”.

Trwa wymiana wodomierzy w miesz-
kaniach ulicy Tadeusza Kościuszki 
i Jana Pawła II. Osiedlowi konserwa-
torzy zajęli się też m.in. wymianą pio-
nu wodnego i kanalizacyjnego przy uli-
cy Ryszarda Gansińca 6. 

W najbliższych planach ADM jest 
między innymi montaż nowych rynien 
garaży przy ulicy Kruczej, a także 
uzupełnienie osiedlowego drzewosta-
nu m.in. przy Kolejowej i Śląskiej.

Osiedle „Michałkowice”
Od jakiegoś czasu – i tak będzie jesz-

cze przez kolejne tygodnie – największą 
inwestycją prowadzoną w Michałkowi-
cach jest droga pożarowa prowadząca 
od banku w głąb osiedla – do budynku 
Przyjaźni 18-22. Dobiegają końca robo-
ty ziemne, ostatni operatorzy multime-
dialni dokonują przekładek swoich sieci. 

Wkrótce, przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych ruszy wytyczanie i za-
brukowywanie tejże drogi.

W innej części osiedla prowadzony 
jest właśnie remont balkonów budyn-

ku przy ulicy Emilii Plater 21. Zakres 
robót obejmuje między innymi uzupeł-
nienie tynków i wykonanie nowych po-
sadzek.

Po awarii kanalizacji zaszła potrzeba 
odmalowania częściowo klatki schodo-
wej budynku przy ulicy Przyjaźni 22. 
Z kolei po zgłoszeniach o przeciekach 
z dachu, zdecydowano o wykonaniu 
kompleksowych robót dekarskich przy 
ulicy Przyjaźni 26, 26A, 40B.

Z typowo jesiennych prac trzeba 
wspomnieć o uzupełnianiu osiedlo-
wych żywopłotów, na przykład przy 
ulicy Obrońców Warszawy 1 i 9.

Rafał Grzywocz

Remonty, porządki…

os. „Chemik”. Na wyremontowanej drodze wytyczono 
pasy drogowe – W. Wróblewskiego 67

os. „Młodych”. Oznakowanie poziome i pionowe ma 
zapewnić swobodny odbiór odpadów – ZHP 1-6

os. „Bańgów”. Operatorzy multimedialni muszą 
wprowadzić do korytek swoje sieci  

– Wł. Reymonta 26-36

Dużo drzew, to i setki kilogramów liści…
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IMPLANTY, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości

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

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

STOMATOLOGIA - LECZENIE I PROTEZY ZĘBOWE

ul. E. Orzeszkowej 20, Siemianowice Śl. Michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97
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O s z c z ę d z a j ą c  c i e p ł o  p a m i ę t a j  
o  p r a w i d ł o w e j  w e n t y l a c j i ! ! !

1  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 03.07.2018 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie 
konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 5,99%, całkowity koszt kredytu: 5 091,99 zł obejmuje: prowizję: 2 213,72 zł, odsetki: 2 870,17 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 8,10 zł. Rzeczywista 
Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 12,02%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 25 459,12 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 535,39 zł, 
wysokość ostatniej 48 raty 535,31 zł.

 Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł z maks. okresem kredytowania 60 miesięcy i  dostępna jest dla nowych Klientów Banku rozumianych jako 
pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-miesięczną historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na dzień 
zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub 
Santander Consumer Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

 Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank 
S.A. Szczegóły sprawdź w oddziałach Banku lub na  www.santanderconsumer.pl.
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Zielony Konkurs 2018 – wszystko jasne
Tak, to już 25 raz przeprowadzony został w Spółdzielni za pośrednictwem „Mojej Spółdzielni” Zielony 

Konkurs. Okrągłe 25 razy… Z finalistami tegorocznej, niejako wyjątkowej edycji, przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej Wiesław Jaźwiec oraz Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej spotkał się w komplecie 
podczas okolicznościowego podsumowania w siedzibie SSM, w drugiej połowie października.

Za ładnymi balkonami, ciekawymi 
przydomowymi ogródkami rozgląda-
liśmy się właściwie od maja. I trzeba 

przyznać – w tym roku było ich wię-
cej aniżeli w ostatnich latach, co nas 
bardzo cieszy. Podkreślić należy, że 
wszystkim dbającym o zieleń na bal-

konach czy przydomowych ogródkach 
należą się słowa uznania, to w przy-
padku Zielonego Konkursu liczy się 

jeszcze przysłowiowy łut szczęścia. 
W tym przypadku finalistów wybrano 
tylko siedmioro – po jednym z każde-
go osiedla SSM.

Gratulacje, obserwacje
Z laureatami tegorocznego Zielonego 

Konkursu spotkał się nowy Zarząd SSM 

w komplecie: Jolanta Sobek – prezes 
Zarządu SSM oraz jej zastępcy – Kry-
styna Śliwiok i Marian Odczyk. Cała 
trójka zabrała też głos i krótko odniosła 

Krucza 1 Władysława Jagiełły 25D
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się do idei Zielonego Konkursu i jego 
wieloletnich efektów. W swoim wystą-
pieniu Jolanta Sobek dziękowała laure-
atom i nie tylko im za wkładany wysiłek 

i często znaczne nakłady fi-
nansowe. Zwróciła uwagę, że 
ozdobione roślinami balkony 
albo ukwiecone ogródki wo-
koło domów niejako też „ma-
skują” akty wandalizmu, któ-
rych wciąż w osiedlach spół-
dzielczych, niestety, nie bra-
kuje. Także Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący RN SSM, 
podkreślał ogromny pozytyw-
ny wpływ konkursu i pracę je-
go uczestników na poprawę 
wyglądu budynków i dziękując 
im za to życzył im i wszystkim 
lubiącym dłubać w ziemi spół-
dzielcom kontynuowania swo-
jej pasji.

W luźnej rozmowie, laureaci konkur-
su dzielili się swoimi doświadczeniami 
z pracy w ogródku tudzież przy balko-
nowych roślinach. Państwo Bogaccy 
z „Bańgowa” spróbowali swego czasu 
posadzić u siebie na balkonie w zie-
mi szczepy kwiatów egzotycznych na 
próbę i ku ich zdziwieniu i radości, 
w naszych warunkach klimatycznych 
się im przyjęły i kwitną w pełni. Wnio-
sek? Warto od czasu do czasu ekspe-
rymentować.

W osiedlach spółdzielczych nie bra-
kuje budynków, gdzie o otoczenie do-
mu dbają sąsiedzi wspólnymi siłami. 
Takim przykładem jest obejście budyn-
ku przy ulicy Kruczej 1 w osiedlu „Cen-
trum”, za którego utrzymanie wzięli się 
Państwo Płóciennik i Ledwoń. Za-
czynali od malutkiej grządki, ta z bie-
giem czasu rozrosła się i zamieniła 
w całkiem pokaźnych rozmiarów ogró-
dek. Rosną w nim obok kwiatów, rów-
nież owoce i warzywa, a z tych „dobro-
dziejstw” korzysta większość sąsiadów 
z tej klatki… Świetna sprawa.

W trakcie spotkania zgodnie przy-
znawano, że fajny balkon czy ogródek 
wymaga jednak regularnej pracy. Choć 
jak zauważył Jan Błasiński z osiedla 

„Tuwima” – warto poświęcić ten czas, 
bo efekty są satysfakcjonujące.

Krystyna Śliwiok – zastępca pre-
zesa SSM ds. finansowo-księgowych 
podkreśliła, że balkonów i ogródków, 
w które włożono tyle wysiłku, w za-

sobach Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej jest bardzo dużo, co 
widać gołym okiem. Pogratulowała ze 
swojej strony opiekunom tych, zda-

niem komisji, w tym roku naj-
ładniejszych.

Marian Odczyk – zastępca 
prezesa SSM ds. technicznych 
z kolei wyraził na koniec na-
dzieję, że takich ładnych zakąt-
ków osiedli przybywać będzie 
z każdym rokiem coraz więcej. 
Jak mówił, jest rzeczą przy-
jemną spacerować po osie-
dlach wśród budynków, któ-
rych – i otoczenie, i elewacje, 
jakich częścią są balkony – wy-
glądają dzięki różnobarwnym 
roślinom kolorowo, efektownie.

Spotkanie przebiegło w mi-
łej atmosferze. Wymiana do-

świadczeń, spostrzeżeń, a dopełnie-
niem tego było wręczenie laureatom 
symbolicznych upominków – poradni-
ków kwiatowych i słodkości oraz trady-
cyjne wspólne zdjęcie na zakończenie.

Rafał Grzywocz, Wioletta Konopacka

LAUREACI ZIELONEGO KONKURSU 2018:
Osiedle „Chemik”

- Robert Dubiel, ul. Niepodległości 60B (balkon)
Osiedle „Centrum”

- Maria Płóciennik, ul. Krucza 1 (ogródek)
- Krystian Ledwoń, ul. Krucza 1 (ogródek)

Osiedle „Tuwima”
- Jan Błasiński, ul. H. Wróbla 4B (ogródek)

Osiedle „Michałkowice”
- Eugeniusz Świerczek, ul. Stawowa 11A (balkon)

Osiedle „Młodych”
- Marian Pacyna, ul. Niepodległości 22 (balkon)

Osiedle „Węzłowiec”
- Teresa, Edward Składaniec, ul. Wł. Jagiełły 25D (ogródek)

Osiedle „Bańgów”
- Ewa, Andrzej Bogaccy, ul. Wł. Reymonta 4 (balkon)
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Z Krystyną Śliwiok umówiliśmy się 
na krótkie spotkanie, by przybliżyć 
jej postać zamieszkałym w zasobach 
SSM. Szefowa finansów przekazała 
nam kilka zdań o sobie, przebiegu pra-
cy zawodowej i uchyliła rąbka prywat-
ności. Oddajemy jej głos:

Jestem wierna SSM – swojemu pierw-
szemu pracodawcy już 31 lat, tj. od 
1987 r., kiedy to po Policealnym Studium 
Ekonomicznym zasiliłam dział czynszów 
Spółdzielni. Przejście do działu finanso-
wego pozwoliło mi zobaczyć działalność 
zakładu pracy z jeszcze innej, ciekawej 
dla mnie strony, tj. z perspektywy kosz-
towej i podatkowej. Problematyka ta była 
dla mnie na tyle frapująca, że poszerzy-
łam swoją wiedzę teoretyczną na studiach 
o kierunku Finanse i Rachunkowość a na-
stępnie na dwóch kierunkach studiów 
podyplomowych: w zakresie zarządza-
nia nieruchomościami i rachunkowości. 
Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwo-
liły mi uzyskać: certyfikat księgowy nada-
ny przez Ministra Finansów w 2010 r., 
uprawnienia lustracyjne nadane przez 
Krajową Radę Spółdzielczą w 2010 r. i li-
cencję zarządcy nieruchomościami nada-
ną przez Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej w 2013 r.

W 2007 r. zostałam główną księgową 
Spółdzielni a w 2015 r. z-cą dyrekto-
ra ds. finansowo-księgowych. Początki 
były dla mnie bardzo trudne, ponieważ 
nie było wcześniej możliwości przygo-

towania się do tej funkcji, śmierć do-
tychczasowego szefa pionu, nieodżało-
wanego Prezesa Jacka Knittera, przy-
szła zbyt szybko. Nie zdążył nikomu 
przekazać wiedzy niezbędnej na tym 
stanowisku. W tym czasie wprowadzo-
no podatek CIT dla spółdzielni miesz-
kaniowych, zmieniono przepisy spół-
dzielcze nakazując ewidencjonowanie 
przychodów i kosztów na poszczegól-
ne nieruchomości, to z kolei, wymu-

siło wprowadzenie nowego oprogra-
mowania komputerowego. Mam jed-
nak szczęście pracować w facho-
wym zespole ludzi bardzo zaanga-
żowanych, stale podnoszących swo-
je kwalifikacje. Tacy współpracowni-
cy to skarb a ogrom wsparcia, które 
od nich otrzymuję oraz akceptacja 
przełożonych oraz członków Rady 
Nadzorczej jest nie do przecenienia.

Zaczynałam od najniższego stanowi-
ska w księgowości i przeszłam wszyst-
kie szczeble awansu w tym pionie. Po-
czątki to rozliczenia dokonywane na 
kilkukilogramowej maszynie, która po-
siadała tylko funkcję dodawania i odej-
mowania oraz praca na wydrukach 
komputerowych sporządzanych w CO-
IG. Obecnie to praca na skomplikowa-
nych programach komputerowych da-
jących możliwości pozyskiwania wielu 
zestawień do analiz.

Aktualnie jestem z-cą Prezesa ds. Fi-
nansowo-Księgowych, z-ca Dyrektora 
– Główna Księgowa.

Problemy księgowe i spółdzielcze to 
nie tylko moje służbowe obowiązki, to 
centrum moich zainteresowań a rów-
nież moja pasja. Uprawnienia lustra-
cyjne pozwalały mi na podpatrywanie, 
podczas zlecanych mi badań, rozwią-
zań stosowanych przez inne spółdziel-
nie mieszkaniowe. Przez pewien czas 
byłam też członkiem Rady Nadzorczej 
SM „Fabud”. Przy tak dużej aktywności 
poznałam wielu ciekawych i dobrych 
ludzi. Dzięki temu moje życie prywatne 
też wzbogaciło się o kontakty z nimi.

Mam wspaniałą rodzinę: wyrozumia-
łego męża, dwie córki i wspomagają-
cą nas w życiu codziennym moją ma-
mę. Starsza córka z wykształcenia jest 
prawnikiem, wyprowadziła się już „na 
swoje”, młodsza właśnie rozpoczęła 
studia prawnicze na UŚ. Odpoczywam 
„leniuchując” na spacerach, czytaniu 
czy oglądaniu ulubionych programów 
w TV. Lubię też wyjazdy w góry. Spo-
kojne i ustabilizowane życie prywatne 
pozwala mi na utrzymanie dobrej kon-
dycji psychofizycznej, co ma ogromne 
znaczenie przy tak bardzo absorbują-
cej pracy, jaką wykonuję.

Dotychczas uhonorowana zostałam:
Odznaką „Zasłużony dla SSM”,
Złotą odznaką „Zasłużony dla gospo-

darki komunalnej”
Honorowym tytułem „Prymus spół-

dzielczości” nadanym w 2017 przez 
magazyn „Tęcza Polska” i Krajową 
Radę Spółdzielczą.

Sylwetkę Prezes Jolanty Sobek przed-
stawimy w kolejnym wydaniu „MS”. pes

 Krystyna Śliwiok 

Od początku w SSM
Pod koniec września w składzie Zarządu SSM dokonano zmian. 

Powołano nowego Prezesa – jest nim Jolanta Sobek i nowe-
go wiceprezesa Krystynę Śliwiok. Rada Nadzorcza powierzyła jej funkcję 
 – z-cy Prezesa Zarządu ds. Finansowo-Księgowych, z-cy Dyrektora 
– Głównej Księgowej.
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Konkurs 25 lat „MS” raz jeszcze
Niestety, nasze proste zdawałoby się pytania nastręczyły problemy i wśród nadesłanych rozwiązań kilka by-

ło błędnych. Jako że nasz konkurs ma charakter wybitnie zabawowy postanowiliśmy przedłużyć go o kolejne dni. By 
ułatwić rozwiązanie podajemy, że do ubiegłego numeru włącznie „MS” wydano 301 razy a jednorazowy nakład miesięcz-
nika wynosi 12500 egzemplarzy.
1. Podaj łączny nakład wszystkich wydań „MS” od nr 1 

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

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

dawania?
Ponieważ jedna osoba nadesłała prawidłowe rozwiąza-

nia, to do rozlosowania pozostają 4 nagrody niespodzianki. 
Odpowiedzi do 22 listopada br. wraz z danymi osobowy-

mi przesyłamy na naszą skrzynkę poczty elektronicznej 
- ssm@poczta.fm lub na kartkach pocztowych z dopiskiem 

„Konkurs 25 lat „MS” na adres Redakcji: „Moja Spółdziel-
nia”, ul. Boh. Westeplatte 20, 41-106 Siemianowice Śląskie. 
Decyduje data wysłania.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na wykorzystanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 
adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję w celu przeprowadzenia 
konkursu, w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spółdzielnia” imienia, 
nazwiska i miejsca zamieszkania wskazanego w nadesłanym rozwią-
zaniu do jednorazowego losowania i publikacji jego wyniku w kolejnym 
wydaniu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do ich 
uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwycięzców 
będą przetwarzane do 3 miesięcy.

Zapisy do piątku, 23 listopada br.

Mikołaj - 5 grudnia br.,  
nowe miejsce!

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4, a nie jak dotychczas - 
w Gimnazjum nr 2 odbędzie się tegoroczne spotkanie ze św. Miko-

łajem. Zapisy już otwarte i... lepiej nie zwlekać!

Rada Osiedla i administracja zapra-
szają na kolejne spotkanie z Miko-
łajem, które odbędzie się w środę, 
5 grudnia br. w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy 
Marii Dąbrowskiej 10, od 16.00. Or-
ganizatorzy proszą jednak o przybycie 
trochę wcześniej. 

Tego popołudnia z pewnością nie 
zabraknie, jak zwykle dobrej zabawy 
– kto był poprzednio ten wie – i masy 
niespodzianek. Zapisy do 23 listopa-
da br. (piątek) przyjmuje administracja 
osiedla „Michałkowice” przy ulicy Har-
cerskiej – osobiście lub telefonicznie: 
32 228-57-38.

Od zeszłego roku obowiązuje kryte-
rium wiekowe 3-10 lat - to właściwie je-
dyny warunek, o którym należy pamię-
tać, zapisując pociechę na imprezę.

 rg

Mikołaj rok temu nie zawiódł

Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny!  Nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego dzwoń bezpłatnie na: 
800 100 022

Chociaż aura wyjątkowo łaskawa to przypominamy, 
że dla osób bezdomnych jesień, zima i wczesna 

wiosna to najtrudniejszy czas do życia. Niewiele trze-
ba, by słabo okryty organizm błyskawicznie wychło-
dzić do zamarznięcia włącznie. Stąd tak ważnym jest, 
by natychmiast reagować, gdy widzimy, jakąś niepoko-
jącą sytuację.

Miarą naszego człowieczeństwa jest pomaganie innym, 
szczególnie słabszym, dzieciom, osobom starszym i bez-
domnym. Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy alarmujące 
przypadki..

Pamiętajmy:
Jeżeli chcemy komuś takiemu pomóc w zapewnieniu noc-

legu, wyżywienia, to od 1 listopada do 31 marca działa cało-
dobowy, bezpłatny numer dla osób potrzebujących zapew-
nienia schronienia:

800 100 022
Telefonować nieodpłatnie można nań zarówno z telefo-

nów stacjonarnych jak i z komórkowych.
Przez całą dobę pod tym numerem można się dowiedzieć 

o miejscach noclegowych i placówkach udzielających pomo-

cy bezdomnym w całym regionie, jak i zgłosić interwencję.
Pomocy dla bezdomnych lub w każdej innej wymaga-

jącej interwencji okoliczności możemy także szukać te-
lefonując 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 napo-
tkane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. 
Nie bądźmy obojętni na widok 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 najlepiej natychmiast infor-
mujmy służby ratownicze.

Od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy może za-
leżeć czyjeś życie.
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SPRAWDŹ STAN SWOJEGO KONTA

Wielki konkurs 2018
Czas biegnie nieubłaganie i systematycznie odmierza dni do pożegnania starego a powitania Nowego Roku.  

 Póki co wydaje się nam, że jest to jeszcze bardzo odległe zdarzenie. To jednak tylko pozory, gdyż ani się 
obejrzymy, jak będziemy żegnać stary rok a w korespondencji wpisywać będziemy 2019 r., myląc się zapewne na 
początku, bo zamiast dziewiątki z przyzwyczajenia przez jakiś czas w korespondencji wstawiać będziemy ósem-
kę, a i w rozmowach niejednokrotnie mówić będziemy dwa tysiące osiemnasty rok.

Tym samym po raz wtóry przypominamy o kolejnej edy-
cji, Wielkiego Konkursu SSM, jaki Rada Nadzorcza i Za-
rząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej adresują 
do wszystkich, którzy regularnie wnoszą opłaty, a ich niedo-
bór na koncie nie będzie przekraczał łącznie 10 zł według 
stanu na 31. 12. 2018 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wichrowe przykazania
W październiku kolejny raz mocniej powiało, a bardzo silnym podmuchom wiatru towarzyszył nierzadko rzę-

siście padający deszcz. Administracje odnotowały pojedyncze zgłoszenia o przeciekach oraz oderwanej 
częściowo obróbce blacharskiej na dachach budynków.

Na tym pewnie się jeszcze  
nie skończy…

…dlatego o wszelkich przy-
szłych sytuacjach, w których za-
uważymy (usłyszymy w przypad-
ku dachu) jakieś szkody – nie tyl-
ko u siebie w domu – ale w osie-
dlu w ogóle, zgłaszajmy w swo-
jej administracji lub w Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. O ile 
przewrócone na trawniku drze-
wo większej szkody już raczej nie 
wyrządzi, o tyle oderwana czę-
ściowo obróbka blacharska z da-
chu, daszku – owszem, może.

Reakcja
Oprócz tego warto wsłuchi-

wać się w komunikaty, ostrzeże-
nia meteorologiczne i na nie re-

agować. Nie zapominajmy więc 
na ten czas schować z balko-
nu wszystkich luźno położo-
nych rzeczy lub „zamocowanych” 
ozdobników jak donice z kwiata-
mi. Wskazane jest też zamyka-
nie okien, drzwi balkonowych, że-
by te nie spłatały figla, zrywając 
się z zawiasów i nie wpadły do 
mieszkania razem z wiatrem…

Na ulicy zaś starajmy się za-
chować szczególną ostrożność, 
nie chowając się pod drzewami, 
uważając na spadające gałęzie 
drzew i „latające”, oderwane si-
łą żywiołu przedmioty. Najlepiej 
pozostańmy lub schrońmy się 
w miejscu zapewniającym bez-
pieczeństwo. rg
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Okres żerowania dzików
W osiedlach spółdzielczych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie widzieliśmy już wiele różnych, rzadko spo-

tykanych tu zwierząt. Były sowy pójdźki, wiewiórki, bażanty czy zaskrońce – pokazywaliśmy je swego 
czasu na łamach. Na przełomie września i października, w rejonie osiedla „Węzłowiec” oraz „Centrum” pojawi-
ły się dziki.

Dlaczego zwierzęta podchodzą w okolicę zabudowań? 
Dziki coraz bardziej przyzwyczają się do obecności czło-
wieka. Nie dziwota – wraz z zabudowywaniem kolejnych 
obszarów, zabieramy im równocześnie ich środowisko na-
turalne, a one muszą przecież gdzieś bytować. Łagodne zi-
my też robią swoje – mają wówczas łatwą bazę żerową. Jak 

sygnalizował swego czasu w rozmowie z Redakcją Roman 
Furtek – łowczy z Koła Łowieckiego „Bażant”, dużo winy 
jest jednak po stronie człowieka, bo się je – świadomie lub 
nie – dokarmia, często, niestety na zasadzie „o, jakie fajne 
świnki”, widząc lochę z małymi, zostawiając na ziemi reszt-
ki jedzenia. 

Podobnie jak gołębie miejskie czy szczury, tak i dziki ła-
two przyzwyczają się do tego, że od ludzi zawsze coś do-
staną. Po co się męczyć, szukać po lesie? Dobrym przykła-
dem, ale i przestrogą zarazem jest klinika w Katowicach-Li-
gocie, gdzie pacjenci rzucali dzikom z okien resztki swoich 
posiłków i doszło w pewnym momencie do tego, że regular-
nie wataha dzików stała i patrzyła w okna szpitala, czekając 
na pożywienie. Gdy dziki nie doczekały się – ryły, niszczyły 
i stanowiły zagrożenie, bo były głodne. 

Dlatego warto po raz kolejny powtórzyć apel o nie dokar-
mianie zwierząt, właściwie po raz enty: o nie pozostawia-
nie resztek jedzenia na trawnikach, na obrzeżach osiedli, 
pod balkonami bloków, na osiedlowych śmietnikach, czy 
studzienkach ściekowych, bo już nie chodzi tylko o gołębia, 
który najedzony może „narobić” komuś na balkon albo pa-
rapet, szczura, który może porządnie przestraszyć, ale te-
raz i dzika, który jak zostanie sprowokowany, poczuje za-
grożenie, może zaatakować.

Sprawa dzików w naszym mieście nie jest nowa. – Pierw-
sze dziki na tych terenach – jak mówi łowczy Roman Furtek  

– pojawiły się około 10 lat temu. Wówczas już zaczęliśmy 
planować ich redukcję, by populacja w naszym mieście nie 
rozrosła się znacznie. Szacujemy, że obecnie mamy ich 
około 60-70 sztuk, tylko na terenie Siemianowic Śl. i jest 
ona utrzymywana mniej więcej na tym samym poziomie. To 
naturalne, że w tym trudniejszym dla nich okresie szukają 

pożywienia tam, gdzie jest o nie łatwiej, czyli bliżej siedlisk 
ludzkich – konkluduje łowczy.

Dziki zaobserwowane w ostatnich tygodniach w rejonie 
zabudowań ulicy Grunwaldzkiej przychodzą z Parku Ślą-
skiego. Te, widziane w pobliżu ulicy Powstańców i Kolejo-
wej są „nasze”, siemianowickie. W minionych latach zwie-
rzęta można było zaobserwować również m.in. w pobliżu 
budynków osiedla „Bańgów”, jak i w Lasku Bytkowskim, za-
budowań „Tuwima”. Mimo regularnych odwiedzin, nie odno-
towano żadnych incydentów związanych z atakiem watahy 
na człowieka itp. Ślady ich późno wieczornego lub nocne-
go bytowania widać najczęściej w postaci „przekopanych” 
trawników.

Spotykasz dzika, watahę, co robisz
Jak radzą łowczy, najlepiej zachować spokój, nie ner-

wowo. Należy spokojnie odczekać aż dzik sam się odda-
li. Zwierzę to zaatakuje człowieka tylko w dwóch przypad-
kach: jeśli locha poczuje zagrożenie dla małych i gdy jest 
ranne. Tak więc absolutnie nie wolno dzika bić, przeganiać, 
bo zamiast dzik ma uciekać, przyjdzie nam samym „wiać 
w te pędy”, a siły są nierówne bo zwierzę to potrafi bardzo 
szybko biegać.

Jednocześnie prosimy mieszkańców, by o pojawieniu 
się dzikich zwierząt informować na bieżąco i niezwłocznie 
Straż Miejską lub Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rafał Grzywocz

W pobliżu zabudowań Kolejowej i Powstańców 
urzędowały dziki
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Zryty przez dziki teren przy ulicy Grunwaldzkiej

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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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
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM
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DoDatek mieszkaniowy 
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczeku-
jącym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.
W przypadku pierwszej grupy osób, 

zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, ze świadczenia mo-
gą skorzystać:
- najemcy oraz podnajemcy loka-

li mieszkalnych (dot. lokali komu-
nalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym czyn-
szowym, mieszkań wynajmowanych 
na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszkanio-
wych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budyn-
kach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane 
z jego zajmowaniem (np. na skutek 
umowy użyczenia).
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 

71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 1 
określa dochód, dający podstawę do 
przyznania dodatku mieszkaniowe-
go. Przysługuje on osobom, jeżeli śred-
ni miesięczny dochód brutto na 1 człon-
ka gospodarstwa domowego uzyskany 
przez 3 miesiące poprzedzające datę 
złożenia wniosku nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od 1.03. 
2018 r. to 1.029,80 zł) w gospodarstwie 
jednoosobowym to 1.802,15 zł i 125% 
tej kwoty w gospodarstwie wieloosobo-
wym, tj. 1.287,25 zł.
Kwota brutto to kwota bez składki:
- emerytalnej, - rentowej, - chorobowej.

Do dochodu nie wlicza się m.in. 
świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z ty-
tułu urodzenia dziecka, dodatku z ty-
tułu urodzenia dziecka, pomocy w za-
kresie dożywiania, zasiłków pielęgna-
cyjnych oraz dodatków pielęgnacyj-
nych, zasiłków okresowych z pomo-
cy społecznej, jednorazowych świad-
czeń pieniężnych i świadczeń w na-
turze z pomocy społecznej, dodatku 
mieszkaniowego.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkaniową 
wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby,
- 40 m2 dla 2 osób,
- 45 m2 dla 3 osób,
- 55 m2 dla 4 osób,
- 65 m2 dla 5 osób,

- 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Kryteriów określających szczegóło-

we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

Dodatek może nie być przyznany, 
w przypadku, gdy w wyniku przepro-
wadzenia wywiadu środowiskowego 
zostanie ustalone, że występuje ra-
żąca dysproporcja pomiędzy niskimi 
dochodami wykazanymi w deklara-
cji a faktycznym stanem majątkowym 
wnioskodawcy, wskazującym, że jest 
on w stanie uiszczać wydatki związa-
ne z zajmowaniem lokalu mieszkalne-
go (domu jednorodzinnego), wykorzy-
stując własne środki i posiadane zaso-
by majątkowe lub, gdy faktyczna liczba 
wspólnie stale zamieszkujących i go-
spodarujących z wnioskodawcą jest 
mniejsza niż wykazana w deklaracji.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca listopada, to po 
jego pozytywnym rozpatrzeniu przyzna-
ny dodatek otrzymamy od 1 grudnia.

UWAGA!!! O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 
z następującą przesłanką:

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości 
- w terminie nie dłuższym niż 3 miesią-
ce. Decyzja o przyznaniu dodatku wy-

gasa, jeżeli zaległości nie zostaną ure-
gulowane w tym czasie. O ponowne 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 
można wystąpić wyłącznie po uregulo-
waniu tych zaległości.

WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że doda-
tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.

dodaTek energeTyCZny

Kolejną formą pomocy państwa dla 
osób posiadających problemy finanso-
we jest dodatek energetyczny. Świad-
czenie zostało wprowadzone noweli-
zacją Prawa energetycznego uchwa-
loną 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 984). Jest ono zadaniem z za-
kresu administracji rządowej. Dodatek 
energetyczny wypłacają gminy, któ-
re otrzymują na ten cel dotacje z bu-
dżetu państwa na finansowanie wy-
płat w granicach kwot określonych na 
ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek 
energetyczny przysługuje tzw. wraż-
liwemu odbiorcy energii elektrycznej 
i jest przyznawany w formie ryczałtu.

WrażliWy odbiorCa

Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszka-

niowy, 
- jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycz-
nej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,

- mieszka w miejscu dostarczania 
energii.
Aby otrzymać wsparcie na pokry-

cie rachunków za prąd, WrażliWy 
OdbiorCa musi zł ożyć w gminie wniosek 
i dołączyć do niego kopię umowy sprze-
daży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi mie-
sięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku 
energetycznego ogłaszanej przez mi-
nistra właściwego do spraw gospo-
darki. 

Dodatek energetyczny wypła-
ca się OdbiorCy WrażliWemu energii 
elektrycznej do 10 każdego miesią-
ca z góry, z wyjątkiem stycznia, kiedy 
to dodatek energetyczny wypłaca się  
do 30. dnia tego miesiąca.

Szczegółowe informacje 
o wszelkich kryteriach 

przyznawania obydwu dodatków, 
zainteresowani uzyskają w:

Referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

w Siemianowicach Śl.,
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

Wrażliwy odbiorca, dodatek energetyczny, mieszkaniowy

Pomóż sobie
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Kaj te hasioki?
Droga redakcjo.

Czy istnieje możliwość postawienia 
koszy na psie odchody (lub na odpa-
dy zmieszane) w okolicy Niepodległo-
ści 57a oraz w okolicy ścieżki łączą-
cej osiedle „Chemik” z Korfantego? 
W ostatnim czasie zniknęło wiele ko-
szy i właściciele psów spacerując, ze 
swoimi pupilami są zmuszeni nosić 
psie qpy w woreczku przez pół osie-
dla. Te kosze bardzo ułatwiłyby nam 
spacery.

Karolina
- dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Dziękujemy za zwró-
cenie uwagi o niedoborach koszy 
na psie odchody. Administracja 
osiedla „Chemik” w miarę możliwo-
ści, w najbliższym czasie, dokona 
zamontowania nowych koszy w re-
jonie ul. Niepodległości 57.

Odnosząc się do kwestii ścieżki 
pomiędzy osiedlami „Chemik” i „Tu-
wima” informujemy, że nie jest ona 
we władaniu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, lecz przyna-
leży do ogródków działkowych i tym 
samym zwrócimy się do Zarządu 

Ogródków o pozytywne rozpatrze-
nie Pani wniosku.

Upoważnij 
do przekazania danych

Witam.
Chciałam nawiązać do artykułu 

z ostatniej „MS” pod tytułem „Nie rób-
my z mieszkania konserwy”. Mieszkam 
w bloku, który ma już chyba ponad 60 
lat. Kontrole obiegu powietrza są wy-

konywane zgodnie z harmonogramem, 
ale jeszcze nigdy nikt nie sprawdzał, 
co znajduje się wewnątrz przewodów 
wentylacyjnych. Jak nie trudno się do-
myślić w tak starym bloku nieczysz-
czone kominy wentylacyjne zapcha-
ne są różnego rodzaju zanieczysz-
czeniami jak piach, kurz, resztki ce-
gieł, gałęzie i niestety duże ilości pta-
sich odchodów, które mogą być sie-
dliskiem wirusów i bakterii. Z taką za-
wartością na pewno nie spełniają swo-
jej roli. Wciąganie tego do odkurzacza 

może nie jest najlepszym pomysłem, 
ale jedynym możliwym i robię to, co ja-
kiś czas. Kilka miesięcy temu zgłosiłam 
do administracji potrzebę zabezpie-
czenia wreszcie jakoś kominów wen-
tylacyjnych, aby nie dochodziło do ta-
kich zanieczyszczeń. Obiecano mi za-
jąć się tą sprawą. Jednak, jeśli zostało 
to wykonane to nie dość skutecznie, co 
obrazują załączone zdjęcia z przewo-
dów wentylacyjnych znajdujących się 
w kuchni i łazience, które kilka miesię-
cy temu były przeze mnie czyszczone.

Czy nie należałoby się zająć jakoś 
kompleksowo sprawą kominów wen-
tylacyjnych, które być może w sta-
rych blokach nie spełniają już swojej 
roli w takim stopniu jak powinny i za-
bezpieczyć przed dostawaniem się do 
nich ptasich odchodów, które mogą 
być groźne dla zdrowia?

Pozdrawiam
Czytelniczka
Dane i adres  

do wiadomości Redakcji
Zarząd SSM: Ze względu na za-

strzeżenie wszystkich danych do 
wiadomości redakcji, niestety, nie 

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

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

ssm@poczta.fm

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

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

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

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

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

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

że na jakiś problem nie odpowiemy w danym 
miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła 
do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie 
ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

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

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

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

Wróblem 
wyleci...

ciąg dalszy na str. 29
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jesteśmy w stanie odnieść się me-
rytorycznie do poruszonej kwe-
stii wentylacji i podjąć jakiekolwiek 
działania.

Prosimy Panią o ewentualny bez-
pośredni kontakt z Zarządem lub 
z osiedlową administracją bądź za 
pośrednictwem redakcji „MS” z pi-
semnym wyrażeniem zgody na 
przekazanie swych danych Zarzą-
dowi. Możemy jedynie wyjaśnić, że 
kominy wentylacyjne, spalinowe 
są pod nadzorem kominiarzy, któ-
rzy regularnie dokonują ich kontro-
li, czyszczenia.

Od redakcji: Przypominamy 
wszystkim, a piszemy o tym praktycz-
nie w każdym wydaniu „MS” we wstę-
pie przed listami Czytelników, o ko-
nieczności wyrażenia zgody na prze-
kazanie danych Zarządowi SSM 
w przypadkach, gdy poruszona kwe-
stia dotyczy spraw natury indywidu-
alnej, w przeciwnym razie absolutnie 
nie ma takiej możliwości by redakcja 
dane te udostępniła bez wyraźnego 
pisemnego zezwolenia.

Poziom pantofelka, 
księżycowy krajobraz

Dzień dobry,
Chciałabym za pośrednictwem pocz-

ty przekazać moje wyrazy uznania dla 
Pana, który przy ulicy Grunwaldzkiej 5 
i 3 codziennie sprząta. Pan ten wyko-
nuje swoje obowiązki bardzo sumien-
nie. Jest miły, zawsze z daleka mówi 
dzień dobry. Uważam, że gdyby takich 
ludzi w ten sposób podchodzących do 
swojej pracy było więcej, nasze osie-
dle byłoby o wiele piękniejsze. Dobrze 
się mieszka na tym osiedlu. Jest miło 
i spokojnie. Mam nadzieję, że starania 
tego Pana są doceniane przez Admini-
strację os. „Węzłowiec”.

Korzystając z okazji chciałabym po-
ruszyć sprawę dwóch uschniętych jo-
deł przy ulicy Grunwaldzkiej 5E. Pyta-
łam w administracji jak się załatwia ta-
kie sprawy, dowiedziałam się, że mu-
szę napisać pismo, pozbierać podpisy 
wszystkich lokatorów. Przyznam się, 
że dla mnie jest to trochę bez sensu, 
wystarczy komisja wyznaczona przez 
zarząd spółdzielni, która stwierdzi, że 
drzewa te nadają się już tylko do usu-
nięcia, ponieważ ktoś z naszych lo-
katorów podsypał je solą. No cóż „lu-
dzi inaczej myślących” niestety ma-
my w tym kraju bardzo dużo. Ale nie 

chciałabym pisać o lokatorach, których 
myślenia sprowadza się do poziomu 
„pantofelka”.

Proszę o odpowiedź czy na miejsce 
tych pięknych jodeł, które kiedyś tam 

rosły jest realna szansa posadzenia 
żywopłotu, który choć trochę ozdobi 
tą łysą polanę a jednocześnie nie bę-
dzie utrudniał:

- po pierwsze koszenia trawy,
- po drugie zasłaniał widoku z okien 

lokatorów mieszkających na parterze,
- po trzecie uniemożliwi złodziejom 

dostanie się właśnie do mieszkań po-
łożonych na parterze.

I jeszcze jedna moja sugestia doty-
cząca stanu chodników i krajobrazu 
księżycowego pozostawionego przez 
TAURON w związku z naprawą insta-
lacji gazowej na wysokości budynków 
Grunwaldzka 5 i 3.

Pozdrawiam serdecznie całą redakcję
Z poważaniem
Czytelniczka

PS dane osobowe tylko i wyłącznie 
do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Bardzo nam mi-
ło, że za pośrednictwem gazety 
„MS” przekazuje Pani wyrazy uzna-
nia i docenia niełatwą pracę dozor-
cy. Faktem jest, że trudno w dzisiej-
szych czasach o pracownika, który 
w tym zakresie tak sumiennie wyko-
nuje swoje obowiązki.

Jeśli chodzi o usunięcie uschnię-
tych świerków, informujemy, że 
ADM „Węzłowiec” dokona ich wy-
cięcia do 12. listopada br., nato-
miast nowy żywopłot zostanie na-
sadzony na wiosnę przyszłego roku.

Zarząd SSM wielokrotnie spotykał 
się z podwykonawcą firmy PGNiG, 
w kwestii usuwania i przywracania 
terenu do stanu przed wymianą sie-
ci. Firma ta zobowiązała się do usu-
nięcia usterek pod groźbą nie do-
puszczenia ich do dalszych prac na 
terenie Spółdzielni.

Przychylamy się do Pani opi-
nii o poziomie intelektualnym oso-
by, która dopuściła się karygodnego 

czynu i podsypała solą wspomniane 
drzewa, co było bezpośrednią przy-
czyną ich uschnięcia. Zdarzenie to 
zostało też napiętnowane na łamach 
„MS” i miejmy nadzieję, że czyn taki 
już nie wystąpi w naszych zasobach.

Ogłoszenia na drzwiach, 
a mamy gabloty

Witam...
...i proszę o udzielenie odpowie-

dzi na następujące pytanie – dlacze-
go ogłoszenia spółdzielni jak również 
dotyczące Miasta Siemianowice (np. 
o uprzątnięciu ganków piwnicznych, 
odczytach wodomierzy czy urucha-
mianiu c.o., imprez na Rynku Bytkow-
skim itp.) są naklejane na szyby drzwi 
wejściowych do klatki bądź drzwi wa-
hadłowe?

Jeżeli robi to dozorca to czy w je-
go kompetencjach jest również usu-
wanie zarówno samych ogłoszeń jak 
również pozostałych po ich naklejaniu 
resztek kleju czy o zgrozo taśmy sa-
moprzylepnej.

Przecież mamy na parterze zamyka-
ną tablicę ogłoszeń to czy tak trudno 
jest ją otworzyć i dane ogłoszenie za-
wiesić (choć swoją drogą chyba trudno 
skoro jej szyba jest tak umazana reszt-
kami kleju z poprzednich ogłoszeń na-
klejanych na szybę tablicy a nie w jej 
wnętrzu, że nowych ogłoszeń nie by-
łoby widać).

Mieszkam na parterze przy Al. Mło-
dych 12 i na prawdę sytuacja taka sta-
je się coraz bardziej uciążliwa i w spo-
sób znaczący wpływa na estetykę my-
ślę, że nie tylko „naszej” klatki, ale ca-
łego osiedla, bo sprawa dotyczy rów-
nież pozostałych parterów.

Damian Dziwisz
Zarząd SSM: Generalnie zgadza-

my się, że ogłoszenia zamieszcza-
ne przez ADM na drzwiach nie sta-
nowią ich ozdoby, informacje za-
warte na naklejanych kartkach doty-
czą sytuacji nagłych, krótkotermino-
wych np.: informacji o awarii, przy-
pomnienie o rozpoczynających się 
w najbliższych dniach datach prze-
glądów, odczytów itp. W gablotach 
natomiast zamieszczane są komuni-
katy i głoszenia stałe, wyciągi z re-
gulaminu. Dodatkowo na taki spo-
sób informowania ma wpływ fakt, 
a jest to silny argument, że takie za-
wiadamianie zdecydowanie bardziej 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 30



30 MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2018

odnosi zamierzony skutek – czytaj 
dociera do mieszkańców – gdyż na 
gabloty, choć niezbędne, rzadziej 
zwracamy uwagę.

Za stan czystości drzwi wej-
ściowych odpowiadają dozorcy 
i w związku z tym każdorazowo po-
winni oni wyczyścić pozostałości 

po kleju czy taśmach samoprzylep-
nych.

Utwardzić teren
Dzień dobry

Długo zastanawiałam się czy pisać 
na ten temat, ale dzisiejsze okolicz-
ności mnie do tego zmusiły. Otóż na 
Węzłowcu, między blokiem Jagiełły 
31, a sklepem Sz... mamy bardzo za-
niedbany skwer. Nie chodzi mi na-
wet o walory estetyczne, ale o bezpie-
czeństwo tego miejsca. Kiedyś znajdo-
wał się tutaj duży drewniany plac za-
baw, po modernizacji plac zabaw ten 
zamieniono na mniejszy – ogrodzony, 
natomiast dojście do furtki placu, jak 
i dalsza część ścieżki biegnącej w kie-
runku wyżej wymienionego sklepu jest 
w stanie opłakanym. Z ziemi wystają 
resztki betonu, korzenie, kamienie kry-
jące się pod liśćmi, dziury. Po desz-
czu zalega błoto, zimą lód. Teren jest 
nieoświetlony. Latem tym skwerem do 
placu zabaw biegają dzieci, chodzą 
matki z wózkami. Codziennie tą tra-
są przechodzą na przystanek autobu-
sowy mieszkańcy począwszy od klat-
ki 31A, aż do końca osiedla. Dzisiaj ra-
no idąc do pracy, na tym skwerze mia-
ła wypadek moja mama. Proszę o in-
terwencję, zanim kolejna osoba do-
zna kontuzji.

Pozdrawiam
Mieszkanka osiedla

Dane i adres  
do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Administracja osie-
dla „Węzłowiec” niezwłocznie doko-
na przeglądu tego terenu i jeśli zaj-
dzie taka potrzeba przystąpi do ni-
welacji terenu i zasypie istniejące 

dziury. Zdajemy sobie sprawę, że 
ścieżka, z której korzystają miesz-
kańcy, nie jest chodnikiem w rozu-
mieniu prawa budowlanego i jeże-
li tylko przy planowaniu zadań na 
rok przyszły administracji wystarczy 
środków to przy akceptacji Rady 
Osiedla rozważona zostanie możli-
wość wymiany nawierzchni jeszcze 
w 2019 r.

PALACZE  
Tragedia czyha

Witam.
Chciałbym poruszyć ważną sprawę. 
Piszę nie tylko w swoim imieniu, 

ale przede wszystkim w imieniu osób 

niepalących i chciałbym zaapelować 
o rozwagę do balkonowych palaczy!

Oczywiście wolnoć Tomku w swoim 
domku... Ale – no właśnie, ale... Na-
wet nie zdajecie sobie sprawy jak dym 
papierosowy może drażnić znajdujące 
się w pobliżu osoby. Siedząc w miesz-
kaniu, przy otwartym oknie i balko-
nie, jesteśmy zmuszeni wdychać to 
paskudztwo, kiedy „WY” się „dotle-
niacie” na balkonie z papierosem. Na 
pewno nie na miejscu jest zaśmie-
canie petami (nieraz niegaszonymi) 
podokiennych skwerków, trawników, 
ogródków – często lądujących przed 
nosem osób przebywających na bal-
konach, na niższych piętrach bloku. 
Ale największym draństwem jest to, 
co może spotkać niejednego z nas po-
przez taki nieprzemyślany czyn, który 
mnie spotkał.

Niemiłą niespodziankę zastałem po 
powrocie z pracy, na swoim balkonie 
(foto). Pet rzucony przez jednego z pa-
laczy z górnych pięter. Prawdopodobnie 
dzięki podmuchowi wiatru wylądował 
na moim balkonie. Szczęściem w nie-
szczęściu było to, że owa niespodzian-
ka była przygaszona i nie trafiła na dy-
wanik. A wiadomo – od iskierki... tak 
niewiele trzeba, żeby doszło do tragedii.

POMYŚLCIE PALACZE! Tragedia 
może spotkać mnie, ale przy dobrych 
wiatrach pożar może sięgnąć i Ciebie!

O powyższej sprawie został powia-
domiony Dzielnicowy.

Lokator z Korfantego 10.
- imię i nazwisko oraz inicjały do 

wiadomości Redakcji
Zarząd SSM: W pełni popieramy 

apel Mieszkanki, aby osoby palą-
ce pomyślały o swoich sąsiadach. 
Nie do zaakceptowania jest wyrzu-
canie niedopałków przez okna i bal-
kony, faktycznie może to doprowa-
dzić do zatlenia ognia i pożaru, dla-
tego apelujemy do wszystkich, któ-
rych ten problem dotyczy, aby pa-
ląc na balkonie zadbali o stosowne 
popielniczki i nie uprzykrzali życia 
swoim nałogiem innym.

Od redakcji: Fotki z niespodzianką 
nie zamieszczamy, gdyż leżący nie-
dopałek jest ze względu na wielkość 
praktycznie nie do rozpoznania.

Kilka spraw – Łokietka 16
Na dyżur redakcyjny zadzwonił 

mieszkaniec budynku z ulicy Włady-
sława Łokietka 16, przedstawiając kil-
ka problemów:

- Balkony. Od roku praktycznie po-
zbawieni jesteśmy możliwości korzy-
stania z balkonów, ponieważ nie został 
dokończony ich remont. Kiedy możemy 
spodziewać się wznowienia prac?

- Elewacja balkonowa. Obfituje ona 
w coraz bardziej widoczne pęknięcia.

- Klatka schodowa. Odkąd wybudo-
wano budynek, klatka schodowa nie 
była jeszcze odnawiana. Czy jest zna-
ny termin takiego remontu?

- Droga. Otoczenie naszej ulicy i do-
mów zmieniło się. Była piękna łąka, której 
żal, dziś jest nowe osiedle i ludzie zaglą-
dają sobie do okien. Kiedy budowano no-
we budynki, sprzęt ciężki korzystał z ist-
niejącej infrastruktury drogowej i skutki 
tego są do dzisiaj w nawierzchni widocz-
ne. Czy jest taka możliwość, aby wyeg-
zekwować od wykonawcy jej naprawę, 
przywrócenie do stanu właściwego?

- Schody do klatki. Coraz mocniej 
uwidaczniają się szpary między ścia-
nami bocznymi a schodami.

- Drzewostan. Obiecano nam swego 
czasu nowe nasadzenia w pobliżu bu-
dynku, ale ich nie ma.

- Podziękowanie. Chciałbym złożyć po-
dziękowania dla odchodzącej dozorczy-

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. 29
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ni. Była fantastyczna, wkładając od wcze-
snych godzin rannych wiele wysiłku i ser-
ca w wykonywaną przez siebie pracę.

Mieszkaniec budynku Łokietka 16
Zarząd SSM: Kierownik osiedla 

poinformował nas, że balkony zo-
stały już wyremontowane i nie ma 
przeszkód by z nich korzystać. Po-
zostaje sprawa wyłożenia płytek 
i ten zakres prac kierownik zobo-
wiązał się zrealizować w II kwartale 
przyszłego roku.

Pęknięcia włosowate są typowym 
zachowaniem elewacji, narażonej na 
zmienne warunki atmosferyczne.

Kwestia malowania klatki schodo-
wej zostanie rozpatrzona przy two-

rzeniu planu remontów na 2020 r. 
wraz z usunięciem szczeliny między 
schodami a budynkiem, co jest zjawi-
skiem naturalnym gdyż dom i scho-

dy to niezależne obiekty budowlane 
i każdy z nich „pracuje” inaczej.

Administracja na bieżąco doko-
nuje nasadzeń w ramach potrzeb 
i zgodnie z zasadami/warunka-
mi. Prosimy o bezpośrednie skon-
taktowanie się z ADM i wskazanie 
miejsc do nasadzenia nowych roślin 
ozdobnych.

Po obecnym sezonie zimowym ad-
ministracja wspólnie z Radą Osiedla 
dokonają oceny stanu technicznego 
wspomnianej drogi i w razie potrze-
by podjęte zostaną działania, któ-
rych celem będzie przywrócenie jej 
właściwego stanu.

To już po raz drugi mieszkańcy 
na łamach bieżącego wydania „MS” 
doceniają pracę dozorcy, co przyj-
mujemy z ogromnym zadowole-
niem, iż zamieszkali dostrzegają ich 
wysiłek. My również przyłączamy 
się do słów podziękowania dla Pa-
ni odchodzącej na zasłużoną eme-
ryturę i życzymy jej wielu lat życia 
w zdrowiu oraz pomyślności.

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 512 385 600

REMONTY wnętrz: malowanie, 
gładzie, elektryka, wod-kan, 
zabudowy, tel. 799 971 984

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

tel. 533 336 454, (32) 765-30-41 

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

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

tel. 662 653 111

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

tel. 661 149 299 

PILNIE poszukiwany elektryk, mecha-
nik oraz automatyk maszyn. Praca na 
cały etat. Wymagane: min. 3-letnie do-
świadczenie, znajomość zagadnień au-
tomatyki przemysłowej, prawo jazdy 
kat. B. CV proszę przesyłać na adres: 
a.zemlo@guztech.com.pl,

 tel. 506 602 469 

NAPRAWA i regulacja okien PCV, 
tel. 602 314 720 

OPIEKUNKA (emerytka) podejmie 
pracę przy osobie starszej (możliwe 
24 h/doba), tel. 513 063 961

USŁUGI remontowe - kafelkowanie, 
  tel. 517 356 893 

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

TELEWIZORY naprawa u klienta, 
tel. 603 898 300

TRANSPORT, przewieziemy meble, 
lodówkę, pralkę, tel. 666 843 799

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

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

602 449 907, 32 735-64-57

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

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

 tel. 510 896 202, 506 470 309 

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

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy,  tel. 668 222 496 A.A. EKSPRESOWE usuwanie 

awarii wodno-kanalizacyjnych, 
tel. 506 601 278

KOREPETYCJE chemia, tel. 609 
755 668  

ELEKTRYCZNE usługi, 

tel. 502 362 393 

MALOWANIE, tapetowanie, 
panele, gładzie, 

tel. 609 255 283

POTRZEBNY szef kuchni do 
restauracji, tel. 505 266 874

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

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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ZaPoZnaj się Z Terminem  ZaChoWaj harmonogram  ZaPoZnaj się Z Terminem

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

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

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

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulami-
nem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

19. 11. 

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

Ryszarda Gansińca 2, 4, 
Spokojna 1

20. 11. 

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

Ryszarda Gansińca 6, 7,  
Spokojna 3a

21. 11. 

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

Ryszarda Gansińca 8, 9, 
Spokojna 3b

22. 11. 
al. Młodych 2, 3, 12, 13,

Ryszarda Gansińca 10, 11,
Spokojna 3c

23. 11. 
al. Młodych 4, 5, 14, 15,

Michałkowicka 17-23

26. 11. ZHP 7, 10

27. 11. ZHP 9, 11

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

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

12. 12. Hermana Wróbla 5a, b, 6c, d

13. 12. Hermana Wróbla 4b, 6a, b, 8a

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

Wojciecha Kapicy 5

17. 12. Hermana Wróbla 15, 17

18. 12. Hermana Wróbla 19, 21

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu
i WYMIANY podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

19. 11. 
Jana N. Stęślickiego 1, 

ZHP 1,
Wojciecha Korfantego 1a, 9a

20. 11. 
Jana N. Stęślickiego 2, 

ZHP 2,
Wojciecha Korfantego 1b, 9b

21. 11. 
Jana N. Stęślickiego 3, 

ZHP 3,
Wojciecha Korfantego 1c, 9c

19. 11. 
Jana N. Stęślickiego 1, 

ZHP 1,
Wojciecha Korfantego 1a, 9a

20. 11. 
Jana N. Stęślickiego 2, 

ZHP 2,
Wojciecha Korfantego 1b, 9b

21. 11. 
Jana N. Stęślickiego 3, 

ZHP 3,
Wojciecha Korfantego 1c, 9c

22. 11. 

Jana N. Stęślickiego 4,
ZHP 4,

Szarych Szeregów 1,
Wojciecha Korfantego 2a

23. 11. 

Jana N. Stęślickiego 5, 
ZHP 5,

Szarych Szeregów 2,
Wojciecha Korfantego 2b

24. 11. 
(sobota)

ZHP 6, 
Wojciecha Korfantego 2c

26. 11. 

Jana N. Stęślickiego 6, 
Teatralna 2,

Szarych Szeregów 3,
Wojciecha Korfantego 4a

27. 11. 
Teatralna 1, 3,

Szarych Szeregów 4,
Wojciecha Korfantego 4b

Nie  zapomni j  posprzątać  
po  swoim pup i lu !
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OGŁASZAJ SIĘ W „MS”
- NAPRAWDĘ WARTO

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o

zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MIESZKANIOWE

KUPIĘ mieszkanie 2 pok. W Siemia-
nowicach Śl.,  tel. 668 682 588

KUPIĘ mieszkanie 3-pokojowe,  
 tel. 881 652 241

KUPIĘ mieszkanie do remontu na Byt-
kowie, za gotówkę,  
 tel. 517 790 012

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 508 215 355

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, może 
być do remontu lub zadłużone, 
  tel. 792 657 327

KUPIĘ 1-pokojowe w Siemianowi-
cach,  tel. 508 215 355

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 602 172 52 7

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

POSZUKUJĘ mieszkania do kupna 
lub wynajęcia,  tel. 508 215 355

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

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 
na Chemiku, 1 piętro,  tel. 501 359 904

ZAMIENIĘ mieszkanie dwupokojo-
we na osiedlu „Bańgów” na trzy lub 
czteropokojowe do 3 piętra na osiedlu 
„Bańgów”,  tel. 696 004 621

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

ZAMIENIĘ mieszkanie na ulicy Po-
laczka. Parter na wyższe piętro,  
 tel. 881 652 241

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

RÓŻNE

KUPIĘ antyki, starocie, tel. 502 670 037

KUPIĘ skrzypce i akordeon, 
  tel. 518 228 772

SYLWESTER! „Malwa”, Siemianowi-
ce, ul. E. Plater, dobra zabawa w do-
brej cenie,  tel. 693 176 123

SAMOCHODOWE

AUTA kupię, wszystkie marki, 
  tel. 509 954 191

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

GARAŻ do wynajęcia przy ul. Wró-
blewskiego 71,  
 tel. 603 204 699

KUPIĘ garaż na ul. Okrężnej, 
  tel. 695 233 393

KUPIĘ garaż Grunwaldzka - Łokietka, 
lub zamienię z Wróblewskiego,  
 tel. 505 053 309

SPRZEDAM garaż w Michałkowicach 
na ul. Budryka, tzw. Falklandy,  
 tel. 601 265 172
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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 10/18
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SUDOKU 11/18  
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Rozwiązanie SUDOKU polega 
na wpisaniu brakujących cyfr 
w ten sposób, by w każdym po-
ziomym rzędzie i w każdej pio-
nowej kolumnie oraz w każdym 
wyróżnionym małym kwadracie 
3x3 znalazły się wszystkie cyfry 
od 1 do 9. Każda z tych cyfr w rzę-
dzie, w kolu mnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

Od jakiegoś czasu publikujemy zagadki logiczne i sudoku 
– łamigłówkę pochodzącą z Japonii.

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

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.
Jabłoń

Na drzewie wiszą jabł-
ka. Powiał wiatr, po czym 
ani na drzewie, ani pod 

drzewem nie było jabłek. 
Ile było jabłek na drzewie, 
zanim powiał wiatr? Drze-
wo stoi na płaskim terenie, 
a powiew wiatru był deli-
katny. Należy podać do-
kładną liczbę.

Co to jest?
Biegnie, choć nie ma 

nóg?
Problem

Jesteś facetem i jedziesz 
samotnie samochodem 
nocą w burzy. Mijasz przy-
stanek autobusowy i wi-

dzisz troje ludzi, oczekują-
cych na autobus:
1. Staruszkę, która wyglą-

da, jakby właśnie umie-
rała.

2. Twojego dobrego przy-
jaciela, który kiedyś ura-

tował Ci życie
3. Cudowną kobietę – do-

kładnie taką, o jakiej za-
wsze marzyłeś.
Jak rozwiążesz sytuację, 

zakładając, że masz tylko 
jedno wolne miejsce w sa-
mochodzie (powiedzmy, 
że jedziesz małym kabrio-
letem)?

Co to za słowo?
Odgadnij rozwiązanie:

s+owanie
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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

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

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

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

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

W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

WULKANIZACJA 

ZAPRASZAMY !!! 

ul. Boh. Westerplatte 20 

tel.: 510 266 620

Serwis klimatyzacji

  Pn – Pt 900 – 1700

So 900 – 1300 

s-
51

6/
11

-1
7

s-534/11-18

SZANOWNI PAŃSTWO!
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy 

obdarzyli mnie swoim zaufaniem i tak licznie oddali swój głos 
na moją osobę.

Pragnę zapewnić, że zrobię wszystko aby nie zawieźć  
Państwa zaufania i będę sumiennie wykonywał swoje  
obowiązki dla dobra Naszego Miasta.

Dziękuję! Jerzy Becker
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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 

„podglądaniem” przyszłości, proponu-
jemy kilka prostych przepisów.

Frywolne śliweczki
6 suszonych śliwek bez pestek, pół 

filiżanki sherry lub białego wytrawne-
go wina, łyżka posiekanych orzechów 
laskowych, szczypta świeżo startej 
gałki muszkatołowej, 3 cienkie plasterki 
boczku, wykałaczki koktajlowe. Śliwki 
namoczyć przez 2 godziny w sherry, 
odsączyć na bibułce i napełnić odrobiną 
posiekanych orzechów. Każdą owinąć 
przekrojonym wzdłuż plastrem bocz-
ku i zapiec 8-10 minut w piekarniku - 
w wysokiej temperaturze.

Faszerowane kajzerki
4 kajzerki, 25 dag grzybów (leśnych 

lub pieczarek), 4 jaja, duża cebu-
la, 15 dag startego żółtego se-
ra, masło, sól, pieprz. Skroić wier-
zchy z bułek, wydrążyć środki. Każdą 
bułkę nasmarować wewnątrz masłem. 
Oczyszczone grzyby i cebulę drob-
no pokroić, usmażyć i przyprawić. 
Do zagłębienia każdej bułki włożyć 
trochę nadzienia, wbić po jednym jaju 
i posypać żółtym serem. Wstawić do 
gorącego piekarnika. Piec 20 minut.

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

zku, majeranek lub kminek. Boc-
zek pokroić w drobną kostkę, stopić 
w dużym rondlu, wyjąć skwarki. Jabłka 
obrać ze skórki, wyjąć gniazda nasi-
enne i pokroić na drobne cząstki. 
Ostrożnie włożyć do gorącego tłuszczu 
i, ciągle mieszając, dusić, aż staną się 
szkliste. Wtedy dodać majeranek lub 
kminek, 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 rozmieszane 
z mlekiem, cukrem, śmietanę, żółtko, 
olej i odrobinę soli. Wyrobić ciasto 
i rozwałkować na cienki placek. Parów-
ki obrać z osłonek. Posmarować placek 
lekko spienionym białkiem, pokroić na 
paski szerokości 2 cm. Na każdym pasku 
położyć parówkę i spiralnie owinąć ją ci-
astem. Luźno ułożyć na blaszce wys-
marowanej tłuszczem, posmarować 
resztą białka. Upiec na złoty kolor. 
Podawać z keczupem.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Większość Bara-
nów w głosowaniu 
będzie popierać po-
lityków wyrazistych, 

konkretnych, bezkompromisowych. 
Ludzi, którzy nawet bezwzględnie, nie 
przebierając w środkach, dążyć będą 
do celu, oczywiście, jeśli cel ten jest 
zgodny z życzeniami Barana.

Pan Byk dość sta-
rannie wybiera ludzi, 
których zamierza 
np. poprzeć w gło-

sowaniu. Stara się poznać dokładnie 
program swego faworyta. Łatwo się 
jednak zniechęca i wtedy odwraca się 
nie tylko od dotychczasowego pupila, 
ale też bywa, że i od jego partii.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Bliźniąt 
łatwo obdarzają poli-
tyków swoją sympa-

tią i zaufaniem, nie starając się bliżej 
poznać ich programu ani przekonań. 
Spotyka ich więc dużo rozczarowań, 
a w takiej sytuacji z popleczników sta-
ją się wrogami. 

Pod tym znakiem 
rodzą się ludzie, któ-
rzy przywiązują du-
żą wagę do pozo-

rów. Polityków oceniają zazwyczaj po 
tym, jak wyglądają i co mówią. Nie 
mają u nich szans kandydaci na po-
słów nie dość schludni czy popełniają-
cy gafy towarzyskie.

Może to wydawać 
się dziwne, ale Lwy 
nie lubią polityków 
zbyt elokwentnych, 

mówiących długo i zawile. Może dlate-
go, że sami są bardzo rozmowni? Po-
pierają jednak zazwyczaj ludzi warto-
ściowych i rzadko się na swoich wybo-
rach zawodzą.

Wszystkim polity-
kom można życzyć 
wyborców spod zna-
ku Panny. Niezbyt 

wymagających, obdarzających kan-
dydata zaufaniem, będących przy nim 
„na dobre i na złe”. Gdy się zawiodą, 
wybierają sobie następnego ulubień-
ca. Ale cenią sobie prawdomównych.

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

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

Skorpiony zazwy-
czaj popierają kandy-
datów na państwowe 
stanowiska, którzy 

potrafią walczyć, są skuteczni w dzia-
łaniu. Mogą nawet nie przebierać 
w środkach, bo dla Skorpionów liczy 
się przede wszystkim wygrana walka.

Jeśli masz słońce 
w znaku Strzelca, bar-
dzo interesujesz się 
polityką i często nie tyl-
ko biernie, ale i czyn-

nie włączasz się w nurt życia społeczne-
go. Polityków cenisz podobnych do Ciebie: 
prawdomównych, mądrych, rzeczowych.

U Koziorożca naj-
bardziej liczy się, czy 
polityk potrafi osią-
gnąć zamierzone ce-

le. Może to nawet długo trwać, Kozio-
rożec, bowiem jest bardzo cierpliwy. 
Nie lubi natomiast takich, którzy szyb-
ko zmieniają zdanie czy nawet partie.

Ryby na ogół nie są 
wierne i często zmie-
niają faworytów. Raz 
będą popierać polity-

ka z tej partii, innym razem z par-
tii o przeciwnym programie. Liczy się 
dla nich to, co ich kandydat chce zro-
bić dla miasta, regionu, w którym żyje.

Elektorat spod 
znaku Wodnika 
jest dość szczegól-
ny. U polityków ce-

ni przede wszystkim wiedzę, doświad-
czenie, umiejętność pięknego wysła-
wiania się. Biada politykowi, który po-
wie coś nieprawidłowego lub skłamie.

Jakich lubisz 
polityków?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2018
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J K L
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

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

- l jak ci się uda ła pierw sza rand ka 
z Te re są? py ta ją Ko wal skie go ko le dzy. 

- Po ło wicz nie. 
- Co to zna czy?
- Ja przy sze dłem, a ona nie.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Małpa wąskonosa; 

8. Wielofunkcyjne przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie; 9. Szkolna wybrukowa-
na na „Chemiku”; 10. Renata, dwukrot-
na złota medalistka olimpijska w strze-
lectwie; 11. Jedna z 85-ciu na Osie-
dlu Bańgów; 12. Fitznera, perełka na-
szego miasta; 13. Fundament; 15. Po-
cisk świetlny; 17. Silne psy obronne; 
18. Chłopiec okrętowy; 19. Dowódca; 
20. Matka Izaaka; 21. Organizm roz-
mnażający się apomiktycznie; 25. Ozna-
czenie płatności na żądanie; 28. Beka-
śnica; 31. Pełni go Pogotowie Technicz-
ne SSM; 32. „Blisko Ciebie” lub „Świat 
Zdrowia” w Siemianowicach Śląskich; 
33. Czasem nie puszcza; 34. Ptak, rze-
ka lub samolot; 35. Brydżowa i skatowa 
w DK „Chemik”; 36. Paski do przytra-
czania; 37. Ciasta z bakaliami.

PIONOWO: 1. Siódmy tom „Jeżycja-
dy”; 2. Niewinna psota; 3. Rzeka w Ja-
kucji, prawy dopływ Indygirki; 4. ... Se-
niora w Klubie „Centrum”; 5. Stary, le-
niwy wół; 6. Rzeczy konkretne; 7. Pod-
stawowy warunek; 13. Duży budynek; 
14. Połam głowę w „Mojej Spółdzielni”; 
15. Spis, lista; 16. Część Siemianowic 
Śląskich; 21. Symbol astatu; 22. Miech 
czerpakowy; 23. Obok żonusi; 24. Gó-
ry z Tatrami; 26. Oby nie z zakalcem; 
27. Rzuca ziarno w ziemię; 29. Badacz 
organizmu; 30. Różanecznik.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 22 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać na 
kartkach pocztowych do 22 listopa-
da br. na adres: SSM, ul. Bohaterów 
Westerplatte 20 z dopiskiem: Redak-
cja „Moja Spółdzielnia” – Krzyżówka 
nr 11/2018 r. (decyduje data stempla 
pocztowego) lub adres poczty elektro-
nicznej redakcji „MS”: ssm@poczta.fm 
z obowiązkową informacją w temacie 

wiadomości: Krzyżówka nr 11/2018 – 
decyduje data wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 10/2018 z hasłem: Mieszkaj przy-
jemnie otrzymują: Rafał Filipczuk,  
ul. J. Polaczka 8C (I); Izabela Majew-
ska, ul. Wł. Jagiełły 25B (II); Ewa Szę-
dzielorz, ul. Komuny Paryskiej 5 (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór wygranych. Fundato-
rem pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” 
Siemianowicka Spółdzielnia Spożyw-
ców, a pozostałych – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 

adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję 

w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, 

w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-

dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-

kania wskazanego w nadesłanym rozwiąza-

niu) do jednorazowego losowania i publikacji 

jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane 

podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do 

ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania i przeno-

szenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwy-

cięzców będą przetwarzane do 12 miesięcy.

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

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

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto 3 listopada 2018 r.
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Małymi kroczkami do pół tysiąca
W tym roku minęło 5 lat odkąd zorga-

nizowano pierwsze treningi piłkarskie 

pod okiem trenerów Dariusza Rzeź-
niczka i Roberta Razakowskiego 
na boiskach wielofunkcyjnych SSM. 
Był czerwiec 2013. Choć trudno w to 
uwierzyć, od tamtej pory inicjatywa 
tak mocno rozwinęła się, że sięgając 
w zbiorczą dokumentację możemy ro-
zeznać, iż dzisiejsze grupy młod-
sze dzieci 7-9 latków lokują się 
ogółem w piątej setce dotychcza-
sowych uczestników tych zajęć…

Jak się rozwinęło?
Tradycyjne spotkanie kończące 

sezon letni, czyli treningów na wol-
nym powietrzu było więc okazją nie 
tylko do „nagrodzenia” dzieci su-
miennie przykładających się do co-
tygodniowych popołudniowych za-
jęć piłkarskich, ale również podsu-
mowania pięcioletniej działalności 
programu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Piłka nożna 
w naszych osiedlach”, realizowa-
nego przy współpracy z Urzędem 
Miasta, pod patronatem Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej. Na tę oko-
liczność wyświetlono film, w któ-
rym m.in. przypomniano począt-
ki programu oraz to, jak rozwijał 
się w kolejnych latach. O tym, jak 
inicjatywa kiełkowała mówił rów-
nież osobiście Zbigniew Lekston 
– jej pomysłodawca. - Otóż w la-
tach 2008-2013 mieliśmy taki po-
mysł, by każdego roku na terenie 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej powstawało jedno boisko wie-
lofunkcyjne. To się nam – również przy 
współpracy z Urzędem Miasta – uda-
ło. Gdy już to mieliśmy i funkcjonowa-

ło, Zarząd Spółdzielni zaczął otrzymy-
wać skargi ze strony rodziców młod-
szych dzieci, że ich pociechy nie mogą 
grać, bo starsi ich po prostu nie wpusz-
czają. Rozważając problem, postano-
wiliśmy spróbować zorganizować coś 
na kształt szkółki piłkarskiej. Zwrócili-
śmy się o pomoc do Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. I nie ukrywam, że tre-
nerzy, jacy do nas trafili mocno przyczy-
nili się do rozwoju tej inicjatywy. Udało 
się więc w ten sposób nie tylko „zrobić 
miejsce” na boiskach młodszym dzie-
ciom, ale też równocześnie, co zresz-
tą jest ideą tych treningów – odciągać 
dzieci od laptopów, smartfonów. Taki 
jest ich cel obok dobrej zabawy – mó-
wił były prezes Zarządu SSM i konty-
nuował: - Po pierwszym sezonie stanę-
liśmy przed dużym problemem: Co da-
lej z treningami w okresie zimnych mie-
sięcy? Co zrobić, by utrzymać kontakt 

dzieci z trenerami, zachować ciągłość? 
Udało się nam przekonać Urząd Miasta 
i podjąć współpracę, na bazie której tre-
ningi mogły przenieść się do sal gimna-

stycznych siemianowickich szkół. Mieli-
śmy przychylność ówczesnego Prezy-
denta Miasta Jacka Guzego i mamy 
ją również ze strony Prezydenta Rafa-
ła Piecha. Nie ukrywam, że akcja po-
wiodła się też dzięki sponsorom, na któ-
rych mogliśmy zawsze liczyć, m.in. Wo-
dociągi Siemianowickie Aqua Sprint czy 
Wojskowe Zakłady Mechaniczne (dziś 
Rosomak S.A. - dop.). Myślę, iż naj-
ważniejsze jest w tym wszystkim to, że 

dzieci mają ruch i dobrą przy tym zaba-
wę – powiedział na zakończenie.
„Zielone światło”, a więc status quo

Spotkanie to było ważne jeszcze z jed-
nego powodu. Jolanta Sobek – nowa 
prezes Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej zadebiutowała 

przed tą, nazwijmy to „piłkarską pu-
blicznością”, składając jasną dekla-
rację chęci kontynuacji tegoż pro-
gramu dla dzieci, zainicjowanego 
przez Zbigniewa Lekstona, w ko-
lejnych latach. - Uważam, że jest to 
wspaniała rzecz, którą warto pro-
wadzić dalej. My dajemy możliwo-
ści, ale to do rodziców należy decy-
zja, czy będą chcieli z tego skorzy-
stać, nie zabraniając dzieciom przy-
chodzić na treningi. Chcę również 
podziękować trenerom, od których 
zaangażowania również wiele zale-
ży – mówiła prezes do zgromadzo-
nych opiekunów i ich pociech.

Stroje – do rąk własnych
Najbardziej jednak wyczekiwa-

nym przez dzieci momentem spo-
tkania była oczywiście ta część, 
poświęcona na rozdawanie pił-
karskich strojów - a to było już 
na zakończenie. Każdy z mło-
dych uczestników został wywo-
łany, by osobiście go odebrać. 
A te wręczali na zmianę Wiesław 
Jaźwiec – przewodniczący Rady 
Nadzorczej SSM i Małgorzata Pi-
chen – Naczelnik Wydziału Kultu-

ry i Sportu Urzędu Miasta.
Było obowiązkowe (plus-minus) mie-

rzenie i… wspólne w nowych koszul-
kach zdjęcie. Rafał Grzywocz

To ci dopiero zachęta
W październiku kolejna grupa dzieci – blisko 70 uczestników bezpłat-

nych treningów piłkarskich organizowanych przez Siemianowicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową, otrzymało profesjonalne stroje piłkarskie za 
systematyczny w nich udział. Spotkanie organizatorów, dzieci i ich opie-
kunów odbyło się w połowie miesiąca w Domu Kultury „Chemik” i dostar-
czyło sporo radości.

Terminarz treningów 
piłkarskich klarowny

Na czas późno jesienny i zimowy zajęcia pił-
karskie dla dzieci przeniosły się do sali gim-
nastycznych czterech siemianowickich szkół. 
Wyznaczono miejsca i godziny.

Terminy zajęć piłkarskich 
od listopada:

- „Węzłowiec”, Zespół Szkół Sportowych 
– poniedziałki

- 19.00-19.45 dzieci 7-9 lat,
- 19.45-20.30 dzieci 10-12 lat.

- „Tuwima”, Szkoła Podstawowa nr 20 
– środy

- 16.00-17.00 dzieci 7-9 lat,
- 17.00-18.00 dzieci 10-12 lat.

- „Bańgów”, Szkoła Podstawowa nr 16 
– środy

- 16.30-17.30 dzieci 7-9 lat,
- 17.30-18.30 dzieci 10-12 lat.

- „Michałkowice”, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych 

– czwartki
- 17.00-18.00 dzieci 7-9 lat,
- 18.00-19.00 dzieci 10-12 lat.

Zajęcia dodatkowe  
w tym okresie się nie odbywają.

Jolanta Sobek Zbigniew Lekston
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

Złota polska jesień – dwie migawki


