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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 NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

Pomógł ustalić sprawcę

Głos z Rad Osiedli

Zielony Konkurs 2019  
- rozstrzygnięty

Coraz bliżej realizacji

Mikołaj - zapisy!!!

Nie  
( z ) l ekceważ !
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Nie (z)lekceważ
Każdego roku straż pożarna - także nasza w Siemia-

nowicach Śląskich - uczestniczy w dziesiątkach in-
terwencji związanych z obecnością groźnego dla zdro-
wia, a nawet życia tlenku węgla w mieszkaniach, w tym 
w zabudowie wielorodzinnej jak nasze osiedle!

W okresie jesienno-zimowym, gdy ograniczamy dostęp 
świeżego powietrza - zamykając okna, doszczelniając drzwi 
itp., jesteśmy bardziej narażeni na to zagrożenie aniżeli la-
tem. Bądźmy zorientowani w tym, jak uniknąć nieszczę-
ścia… rg

Czterokondygnacyjny budynek po-
wstaje na działce po byłych otwar-
tych kortach tenisowych przy Alei Mło-

dych. Będzie spełniał najnowsze tren-
dy w budownictwie mieszkaniowym. 
Złoży się na niego 18 mieszkań, 20 

garaży i winda. Będzie więc dostoso-
wany również do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 

Jeśli chodzi o zasoby mieszkaniowe 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej zlokalizowane mniej więcej w trójką-

cie: siedziba Spółdzielni (Boh. Wester-
platte 20)-Kaufland-zabudowania osie-
dla „Młodych” - z wjazdem od strony cią-
gów garażowych Alei Młodych.

Budownictwo mieszkaniowe to jeden 
z filarów, na których opiera się spół-
dzielczość mieszkaniowa. SSM stara 
się go pielęgnować, choć po zmianach 
ustrojowych, a dalej formalno-praw-

nych, nie prowadzi już inwestycji miesz-
kaniowych z takim rozmachem jak w la-
tach 70. czy 80. Rafał Grzywocz

Nabiera koloru
Za kilka tygodni nowy budynek z dwoma klatkami powstający od 

pewnego czasu przy Alei Młodych zasiedlą mieszkańcy. Ta inwe-
stycja Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest już na zaawansowa-
nym etapie.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 1700-2000; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2000;

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

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

dzinach 1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

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

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

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

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

Dyżury strażników miejskich
Dyżury 

 strażników rejonowych 
w Administracjach SSM:

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

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

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

poniedziałek miesiąca 1000 - 1100

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

siąca 1200 - 1300

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

tek miesiąca 900 - 1000

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

czwartek miesiąca 1100 - 1200

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

miesiąca 1000 - 1100

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

piątek miesiąca 1000 - 1100

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
ZBIGNIEW JAROSZ, JERZY KURZAWA*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
2. grudnia 2019 r.  od 1630 do 1730

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

tel. 32 609-14-00
Z kolei 13. stycznia 2020 r. dyżurować będą  

Stefania Dziura-Lattka, Marcin Klimczak 
*skład osobowy może ulec zmianie 

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

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

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

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

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

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Innych Mediów SSM     
 tel. 32-228-00-85
rozliczenia c.o. biuro_rozliczen@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl
Pogotowie  TECHNICZNE 
i DŹWIGOWE SSM 602 672 890

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

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

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

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

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

ADM – telefony i adresy e-mailowe  
„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl
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Generalnie dokumenty przyjmowano 
bez zastrzeżeń a tylko czasami poja-
wiały się uwagi, komentarze np. o trud-
nościach realizacyjnych spowodowa-
nych kłopotami osobowymi w firmach 
– nasilające się braki kadrowe.

Rada I przyjęła m.in.:
- informację o wynikach rzeczowego 

i finansowego wykonania funduszu 
remontowego za 8 miesięcy 2019 r. 
Zestawienie liczyło spokojnie dobrze 
ponad 150 pozycji – prace remonto-
we relacjonujemy na bieżąco w każ-
dym wydaniu „MS” – a łączna kwota 
wydatków wyniosła 4 499 823,43 zł,

- wykonanie planu rzeczowego i finan-
sowego funduszu centralnego za 8 
miesięcy br. Zakres rzeczowy wy-
konanych prac to kolejne kilkadzie-
siąt pozycji, które pochłonęły blisko 
1 mln 600 tys. zł,

- informację z wykonania robót re-
montowo-konserwacyjnych instalacji 
wewnętrznej c.o. i c.w.u. w ramach 
przygotowania do sezonu grzewcze-
go 2019 i 2020 – zadania zaplano-
wane wykonano a rozruch wykazał, 
że jakichś poważnych problemów 
nie było,

- analizę stanu zaległości „czynszo-
wych” w SSM za 8 miesięcy br. Ra-
da zauważyła, że poziom zaległości 
jest od lat porównywalny i podlega 
nieznacznym wahaniom z general-
ną tendencją malejącą. W przedło-
żonym dokumencie czytamy: „Ana-
liza przedstawionych zaległości bie-
żących pochodzenia „czynszowego” 
wskazuje, że ich poziom w przypad-
ku lokali mieszkalnych wg stanu na 
31. 08. 2019 r. zwiększył się w sto-
sunku do stanu na 31. 12. 2018 r. 
o 98 279,76 zł. Udział tych zaległo-
ści do naliczeń czynszowych uległ 
również niewielkiemu wzrostowi 
z 2,50% do 2,63%. W omawianym 
okresie wzrosły również zaległości 
„czynszowe” na lokalach użytkowych 
o 75 675,50 zł tj. o 1,24% w stosun-
ku do naliczeń. Ogólny wskaźnik za-
dłużenia bieżącego, uległ niewielkie-
mu podwyższeniu o 0,22% i wyno-
si 2,91%.
Całość zadłużenia pochodze-

nia „czynszowego” w wysokości  
4 646 139,17 zł, w której skład wchodzą 

również zaległości zasądzone i sporne, 
w stosunku do stanu na 31. 12. 2018 r. 
uległa zmniejszeniu o 173 314,09 zł.

Ułatwieniem systematycznego opłaca-
nia „czynszów” w prawidłowej wysoko-
ści przez użytkowników lokali jest udo-
stępniona przez Zarząd platforma elek-
troniczna służąca do zapoznawania się 
z bieżącym stanem opłat czynszowych.

W stosunku do osób zalegających 
z opłatami Zarząd SSM podejmuje 
różnego rodzaju działania mające na 
celu odzyskanie zaległych kwot. Do 
działań tych należy dostarczanie in-
formacji przez służby księgowe o za-
ległościach „czynszowych” w postaci 
„potwierdzenia salda” czy też zawia-
domienia o wysokości salda, jak rów-
nież poprzez korespondencję i rozmo-
wy przeprowadzane przez pracowni-
ków SSM oraz kierowanie spraw o za-
płatę należności do sądu.

Do zwindykowania ze spraw sądo-
wych na koniec sierpnia 2019 r. pozo-
stała kwota 2 357 846,91 zł (w 2018 r. 
2 705 116,26 zł). Kwota dotyczy loka-
li mieszkalnych i użytkowych. Wpły-
wy na konto SSM z tytułu spraw są-
dowych są realizowane poprzez win-
dykację komorniczą, ale również po-
przez indywidualne wpłaty osób z za-
ległościami.

Przedstawione wartości pozostają 
na porównywalnym poziomie od kil-
ku lat i nie stanowią realnego zagroże-
nia dla funkcjonowania SSM. Pomimo 
występowania zaległości w „opłatach 
czynszowych”, które są zjawiskiem 
nagminnie występującym we wszyst-
kich spółdzielniach mieszkaniowych 
w Polsce, Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa posiada dobrą płyn-
ność finansową, co pozwała jej na pra-
widłowe i terminowe regulowanie swo-
ich zobowiązań. Zaległości czynszowe 
dzięki prawidłowym i sprawnym dzia-
łaniom windykacyjnym nie stanowią, 
więc realnego, dającego się przewi-
dzieć w niedalekiej przyszłości zagro-
żenia dla działalności SSM.” 

Rada w superlatywach wyrażała się 
o półkoloniach w DK „Chemik” i pod-
kreślała zasadność ich prowadzenia. 
Półkoloniom poświęcono dwa materia-
ły: Sprawozdanie z organizacji i Infor-
mację z wizytacji półkolonii.

W sprawozdaniu podano: „W czasie 
wakacji 2019 roku DK „Chemik” czyn-
ny był w godzinach od 8:00 do 18:00. 
Głównym zadaniem było zagospoda-
rowanie dzieciom i młodzieży pozosta-
jącym w mieście czasu wolnego. W lip-
cu i sierpniu w półkoloniach uczestni-
czyło średnio 45 osób – wg tygodnio-
wej listy obecności i deklaracji zgło-
szeniowych potwierdzonych przez ro-
dziców.

Przeprowadzono 4 turnusy dwuty-
godniowe. Z tego powodu opiekę nad 
dziećmi sprawowało 3 wychowaw-
ców i 3 pracowników obsługi (przepi-
sy przewidują opiekę 1 wychowaw-
cy na 15 dzieci). Wychowawcy posia-
dali świadectwo pozwalające pełnić tę 
funkcję, byli ubezpieczeni od odpo-
wiedzialności cywilnej i zatrudnieni na 
podstawie umowy – zlecenia.

Na podstawie wypełnianych przez 
rodziców deklaracji stwierdzono, że 
w półkoloniach uczestniczyło 123 dzie-
ci i młodzieży z terenu całego miasta 
w tym:
- od 7 do 10 lat – 83
- powyżej 10 lat – 40
- chłopców – 67
- dziewczynek – 56
- dzieci członków Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej – 80
- dzieci zamieszkujące Siemianowice 

Śląskie – 123
- dzieci uczęszczające miesiąc i dłu-

żej – 21
O organizacji półkolonii poinformo-

wana została Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna, Straż i Po-
licja. Otrzymano też zezwolenie na 
organizację półkolonii z Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Kuratorium 
Oświaty i Wychowania.

W trakcie trwania półkolonii przed-
stawiciele tych instytucji odbyli spo-
tkania z uczestnikami oraz przepro-
wadzili kontrole czystości, bezpiecz-
nego pobytu dzieci i młodzieży, reali-
zacji zadań programowych. Kontro-
le pozytywnie oceniły działalność pół-
kolonii.

Podczas spotkań omawiano takie te-
maty jak:
- niebezpieczeństwa, jakie niosą z so-

bą dopalacze – „Nie dopalaj się”,
- bezpieczne wakacje w tym zasady 

bezpiecznej kąpieli, bezpieczeństwo 
w górach i lesie,

- aktywny wypoczynek – zakładaj 
kask, przestrzegaj przepisów drogo-
wych, bądź widoczny na drodze, nie 
uprawiaj sportów w miejscach niedo-
zwolonych itp.,

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dwa razy Rada
11 punktów w tym dwa proceduralne liczył porządek obrad Rady Nad-

zorczej SSM przeprowadzonej pod koniec września. Rozpatrując 
poszczególne zagadnienia każdorazowo szefowie Komisji RN przedstawia-
li opinie Komisji wypracowane na wcześniejszych posiedzeniach.
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ciąg dalszy na str. 6

- zdrowie i higiena w tym: myj ręce 
przed każdym posiłkiem, nie uży-
waj wspólnych przyborów toaleto-
wych, nie pij i nie jedz ze wspólnych 
naczyń itp.

- „Brązowo ale czy zdrowo” – ro-
bić przerwy w opalaniu, przebywać 
w cieniu, nosić okulary przeciwsło-
neczne, używać odpowiednich kre-
mów.

- Segregowanie śmieci „Jestem eko, 
segreguję mądrze”.
W czasie trwania turnusów organizo-

wane były gry i zabawy sportowo re-
kreacyjne i świetlicowe. Ponadto od-
było się 7 wycieczek autokarowych do 
Wisły, Koszęcina, Brennej, Ogrodzień-
ca, Ustronia, Pszczyny oraz Bochni.”

Z kolei w Informacji z wizytacji pół-
kolonii Zbigniew Jarosz – przewodni-
czący Komisji Organizacyjno-Samorzą-
dowej i Społeczno-Kulturalnej podaje 
m.in.: „24. 07. 2019 r. członkowie Ko-
misji społeczno-wychowawczej wspól-
nie Przewodniczącym Rady Nadzor-
czej i Zarządem SSM dokonali wizytacji 
półkolonii organizowanych przez Dom 
Kultury „Chemik” w ramach Akcji lato 
2019 „Czas wolny, lecz nie stracony” 
w dniach od 01. 07 do 23. 08. 2019 r.

Półkolonie zorganizowane przez 
SSM przy wsparciu Stowarzyszenia 
Nasz Dom i Urzędu Miasta odbywa-
ły się 5 dni w tygodniu w godzinach od 
9.00 do 15.00. Zgodnie z Regulami-
nem uczestniczyły w nich dzieci w wie-
ku od 7 do 13 lat. Opiekę nad dziećmi 
sprawowało 3 wychowawców posia-
dających stosowne uprawnienia. Zgło-
szonych do uczestnictwa w półkolo-
niach zostało 123 dzieci. W dniu wi-
zytacji 24 lipca na Rynku Bytkowski 
obecnych było 40 uczestników.

W ramach zajęć dzieci korzystały 
z dużej sali Domu Kultury, gdzie od-
bywały się zabawy, gry ruchowe oraz 
przedstawienia i nauka tańca towa-
rzyskiego. Poza tym organizatorzy za-
dbali o dodatkowe atrakcje takie jak: 
poranki filmowe dla dzieci w Parku 
Tradycji, korzystanie z basenu kryte-
go w ZSS, basenu na Pszczelniku. 
Zorganizowano wycieczki autokarowe 
do Ustronia, Wisły, Brennej, Pszczy-
ny, Ogrodzieńca i Bochni, jak również 
do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” w Koszęcinie.

W dniu wizytacji 24 lipca program 
półkolonii przewidywał gry i zabawy, 
konkursy a także rozgrywki sporto-
we na świeżym powietrzu korzysta-
jąc z możliwości Rynku Bytkowskie-
go i sprzyjającej letniej pogody. Kon-

kursy i zabawy prowadzone były przez 
Panią Danusię i Pana Krystiana, któ-
rzy to śpiewem i muzyką podtrzymy-
wali wspaniałą atmosferę. Dużą atrak-
cją Festynu była możliwość skorzysta-
nia z kina sferycznego, to nowa forma 
zapełnienia dzieciom wolnego czasu. 
Projekcja filmu odbywa się w namio-
cie z półokrągłą kopułą. Członkowie 
Komisji mieli również możliwość sko-
rzystania z tej atrakcji oglądając film 
„Sen o lataniu” w trójwymiarze w po-
zycji leżącej i w pełni mogą stwierdzić, 
że jest to bardzo fajne przeżycie. Po-
nadto, rozegrane zostały mecze – 5 
piłkarskich, zawody w łowieniu rybek, 
skoki na skakankach, zabawy z wielką 
chustą, tańce z hula hopem i pompo-
nami. Atrakcją był także bezpłatny po-
częstunek popcornem zasponsorowa-
ny przez MMJ oraz słodycze dostar-
czone przez organizatorów.

Podsumowując Komisja stwier-
dza, że zajęcia prowadzone dla dzie-
ci w Domu Kultury Chemik w ramach 
półkolonii są jak najbardziej potrzeb-
ne i właściwe, dzieci mają zapewnio-
ną fachową opiekę, atrakcyjne for-
my spędzania wolnego czasu zarów-
no pod względem poznawczym, edu-
kacyjnym jak i rekreacyjno-rozrywko-
wym. Dzięki tym półkoloniom dzieci 
i młodzież miały możliwość zwiedze-
nia ciekawych miejsc w mieście i poza 
nim, poznania ciekawych ludzi i zawar-
cia nowych przyjaźni. Działania Zarzą-
du SSM w tym zakresie zasługują na 
pełną akceptację.

Rada II
Regulamin funduszu remontowego. 

Informacja o gospodarce odpadami 
komunalnymi w Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Sprawozdanie 
z realizacji zadania „Piłka nożna w na-
szych osiedlach” – to m.in. zagadnie-
nia przeprowadzonego 28 paździer-
nika br. kolejnego posiedzenia Rady 
Nadzorczej SSM.

Mówiąc o nowelizacji Regulaminu 
funduszu remontowego Zbigniew Ro-
goż – szef komisji GZM, zaznaczył, że 
nowe zapisy są efektem nieustannie 
zmieniającego się prawa i tym samym 
konieczności dostosowania do obo-
wiązujących przepisów. W regulaminie 
ujęto zasady tworzenia funduszu z roz-
biciem na fundusz remontowy podsta-
wowy i centralny, jego przeznaczenie 
itd. Regulamin wejdzie w życie z dniem 
01. 01. 2020 r. – „MS” jego treść opubli-
kuje w kolejnym wydaniu gazety.

Z kolei w dokumencie o gospodar-
ce odpadami komunalnymi bardzo 

wysoko oceniono współpracę Miasto 
– Spółdzielnia a omawiając informa-
cję zauważano, że problemem stają 
się pojemniki na bio odpady. W mate-
riale czytamy: „Nowy system gospoda-
rowania odpadami komunalnymi (obo-
wiązkowa segregacja) wymusza pod-
jęcie konkretnych działań, między in-
nymi w zakresie funkcjonowania zsy-
pów w budynkach.

W związku z tym, Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa od kilku lat 
sukcesywnie zamyka zsypy. Do chwi-
li obecnej zamknięto już ich 123, na-
tomiast do zamknięcia pozostały jesz-
cze 24 zsypy, Aktualnie odbiera się 
coraz więcej sygnałów od mieszkań-
ców o chęci zamknięcia zsypu i wy-
prowadzenia odpadów poza budynek. 
Niestety, nie można podjąć takiej de-
cyzji bez zgody większości miesz-
kańców, bywa że w tej kwestii budy-
nek jest mocno podzielony. Zaobser-
wować jednak można, że mieszkań-
cy budynków stopniowo dojrzewają 
do tej decyzji. Jeżeli większość miesz-
kańców opowie się za zamknięciem 
zsypu, Spółdzielnia buduje nową alta-
nę śmietnikową, zamykaną na klucz, 
a obok niej Urząd Miasta stawia konte-
nery na odpady segregowane, umożli-
wiając mieszkańcom prowadzenie se-
lektywnej zbiórki odpadów. Obok al-
tan Spółdzielnia wyznacza miejsca na 
składowanie odpadów wielkogabaryto-
wych, a w miarę posiadanych środków 
stawia wokół nich ogrodzenia.

Niestety, zdarza się, że nie wszystkie 
gabaryty zostają odebrane przez mia-
sto. Takim przykładem są najczęściej 
odpady remontowo-budowlane takie 
jak: gruz, muszle sedesowe, okna, ka-
felki, czyli wszystko, co pozostaje po 
remoncie. Tego typu odpady z pewno-
ścią nie zostaną zabrane przez firmę, 
ponieważ to obowiązkiem mieszkańca 
jest dostarczyć je bezpłatnie w ramach 
obowiązującego limitu do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) lub zamówić specjal-
ną usługę podstawienia kontenera lub 
worka w firmie specjalistycznej.

W Uchwale Rady Miasta, która bę-
dzie procedowana 24 październi-
ka 2019 r. znalazł się zapis mówią-
cy o tym, że odpady wielkogabaryto-
we będą odbierane raz w tygodniu, 
co poprawi znacznie estetykę placów 
przy altanach śmietnikowych poprzez 
zmniejszenie ilości zalegających ga-
barytów. Zmiany powyższe będą obo-
wiązywały od dnia 1 marca 2020 r. 
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ciąg dalszy ze str. 5
W sierpniu br. Urząd Miasta wprowa-
dził obowiązkową segregację uwzględ-
niającą bioodpady, dostawiając pojem-
nik; w kolorze brązowym do istnieją-
cych kontenerów na odpady zmiesza-
ne, co spotkało się z różnymi reakcja-
mi mieszkańców.

Urząd Miasta przychylił się do postu-
latów podnoszonych przez zarządców 
nieruchomości - tak w okresie od paź-
dziernika do marca odbiór bioodpadów 
odbywać się będzie raz w tygodniu, 
a w pozostałym okresie dwa razy w ty-
godniu. Kwestia utrzymania czystości 
pojemników (dezynfekcja, czyszcze-
nie, mycie itp.) na bioodpady ustalona 
została następująco: od października 
do marca raz w miesiącu, a w pozosta-
łym zaś okresie raz na dwa tygodnie.

Reasumując powyższe, Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wy-
raża nadzieję, że utrzymanie w odpo-
wiednim stanie porządkowym, tech-
nicznym i sanitarnym pojemników na 
bioodpady zapobiegnie rozwojowi in-
sektów oraz nieprzyjemnego zapachu.

Wdrożenie przez Urząd Miasta 
w 2013 roku Uchwały w sprawie re-
gulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie miasta było dla Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej sporym wyzwaniem w dostosowa-
niu się do nowych przepisów, jednak-
że w każdej chwili można było liczyć 
na pomoc Urzędu Miasta w kwestii 
wyjaśnienia wątpliwości, co do niektó-
rych zapisów Uchwały. Można zatem 
stwierdzić, że współpraca Spółdzielni 
z Urzędem Miasta w temacie gospo-
darki odpadami komunalnymi, i nie tyl-
ko, od lat jest na najwyższym poziomie 
i przebiega wzorowo. Spółdzielnia wy-
raża nadzieję, że w podobny sposób 
współpraca będzie się układała w na-
stępnych latach.”

Dokumentem ciepło i z satysfakcją 
przyjętym była informacja: Sprawoz-
danie z realizacji zadania „Piłka nożna 
w naszych osiedlach” Członkowie RN 
podkreślali, że spora w tym zasługa 
trenerów. W informacji czytamy:

„Początki programu to rok 2013, kie-
dy po 2 tygodniach wstępnych rozmów 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa skierowała na ręce ówczesnego 
Prezesa Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej Pana Rudolfa Bugdoła propozycję 
współpracy przy realizacji zadań zwią-
zanych ze szkoleniem dzieci i młodzie-
ży oraz objęcie swoim patronatem pro-
jektu. W marcu 2013 roku Prezes Ru-
dolf Bugdoł pisemnie poinformował, że 

członkowie Prezydium Zarządu pozy-
tywnie odnieśli się do prośby i podjęli 
decyzję o przyjęciu przez Śląski ZPN 
patronatu nad projektem oraz udzie-
leniu przez Wydział Szkolenia pomo-

cy szkoleniowej w formie wytypowa-
nia trenerów do prowadzenia zajęć 
z dziećmi wraz z zaopatrzeniem w nie-
zbędne materiały szkoleniowe.

Do prowadzenia zajęć wytypowani 
zostali dwaj trenerzy posiadający nie-
zbędne kwalifikacje oraz mający za 
sobą wieloletnie występy w zespołach 
Ekstraklasy Panowie Robert Raza-
kowski i Dariusz Rzeźniczek.

Pierwsze treningi odbyły się w czerw-
cu 2013 roku na czterech osiedlach: 
Michałkowice, Tuwima, Węzłowiec 
i Bańgów.

Aktualnie w ramach programu „Piłka 
nożna w naszych osiedlach” trenuje 107 
zawodników i 5 zawodniczek. W zaję-
ciach treningowych uczestniczą dzieci 
w trzech grupach wiekowych 7-9 lat, 10 
-12 lat oraz grupa 12 plus a jedynym wa-
runkiem, który trzeba spełnić to oprócz 
oczywiście chęci, bo te są najważniej-
sze, to złożyć na ręce trenera zgodę ro-
dziców lub opiekunów prawnych.

Dzięki zaangażowaniu i uprzejmości 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. 
Pana Rafała Piecha oraz dyrektorów 
szkół zajęcia w okresie jesienno zimo-
wym odbywają się na halach sporto-
wych, co pozwala prowadzić regular-
nie treningi przez cały rok.

Skuteczność prowadzonych działań 
szkoleniowo treningowych są widocz-
ne nie tylko biorąc pod uwagę cią-
gle zwiększającą się liczbę uczestni-
ków, ale i również poziom sportowy. 
Z ogromną satysfakcją musimy stwier-
dzić, że wielu naszych wychowanków 
trafiło już do szkółek piłkarskich takich 
jak GKS Katowice, MKS Siemianowi-
ce, APN Siemianowice czy KS Sta-
dion Śląski.

W ramach programu „Piłka nożna 
w naszych osiedlach” organizowane 
są coroczne halowe turnieje piłkarskie, 
które wpisały się już na stałe do ka-
lendarza sportowych wydarzeń w na-
szym mieście. Łącznie przeprowadzo-
nych zostało 36 turniejów zarówno na 
boiskach wielofunkcyjnych jak i w ha-
lach sportowych.

O dużym zainteresowaniu dzieci 
i młodzieży w uczestnictwie w trenin-
gach świadczy fakt, że do tej pory 

wzięło w nich udział ponad 500 dzieci 
w tym 41 dziewcząt.

W bieżącym roku zostało już zorga-
nizowanych 6 turniejów dla różnych 
grup wiekowych.

W roku 2019 czekają nas jeszcze 
dwie najważniejsze imprezy. Pierwsza 
to spotkanie podsumowujące realiza-
cję programu „Piłka nożna w naszych 
osiedlach”, w którym biorą udział in-
stytucje oraz osoby wspierające dzia-
łania na rzecz realizacji tego progra-
mu. Spotkanie to odbędzie się w Do-
mu Kultury „Chemik”.

Podczas tego spotkania rozdawa-
ne zostaną stroje sportowe dla najbar-
dziej wytrwałych uczestników zajęć pił-
karskich, które funduje Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Sie-
mianowickie Wodociągi Aqua Sprint 
Spółka z o.o.

Data spotkania w DK „Chemik” zo-
stanie ustalona w najbliższym czasie, 
gdyż aktualnie czekamy na potwier-
dzenie przybycia naszego gościa spe-
cjalnego Trenera Reprezentacji Polski 
do lat 20 pana Jacka Magierę. W la-
tach poprzednich w naszych spotka-
niach uczestniczyły takie znakomitości 
jak: Dariusz Gęsior, Jan Beniger, Da-
mian Galeja, oraz 96 krotny reprezen-
tant Polski Jacek Krzynówek.

Drugie wydarzenie to halowy VI „Świą-
teczno-Noworoczny” turniej piłki nożnej 
grupy młodszej. Turniej odbędzie się  
17. 12. 2019 w godz. 16.00 - 20.00 
w Kompleksie Sportowym „Michał”.

Rada Nadzorcza ponadto rozpatrywa-
ła: - Informację o realizacji zadań zwią-
zanych z rewitalizacją i konserwacją te-
renów zielonych w zasobach Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

- Zmiany Regulaminu Komisji ds. 
Organizacyjno-Samorządowych i Spo-
łeczno-Kulturalnych.

- Informację o stanie realizacji budo-
wy budynku mieszkalnego wraz z ga-
rażami przy ul. Al. Młodych w Siemia-
nowicach Śląskich. Jak z niej wynika 
stan zaawansowania robót jest bar-
dzo poważny – zadanie praktycznie na 
ukończeniu – i Zarząd Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej wyraża 
przekonanie, że w pierwszych dniach 
stycznia 2020 r. winno nastąpić prze-
kazywanie lokali mieszkalnych i gara-
żowych użytkownikom. 

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec 
– przewodniczący RN SSM pes

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dwa razy Rada
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SPRAWDŹ STAN SWOJEGO KONTA

Wielki konkurs 2019
Czas biegnie nieubłaganie i odmierza dni do pożegnania starego a powitania Nowego Roku. Póki co wydaje się 

nam, że jest to jeszcze bardzo odległe zdarzenie. To tylko pozory, gdyż ani się obejrzymy, jak będziemy że-
gnać stary rok a w korespondencji wpisywać będziemy 2020 r., myląc się zapewne na początku, i siłą przyzwy-
czajenia przez jakiś czas wstawiać będziemy dziewiątkę, a i w rozmowach niejednokrotnie mawiać się będzie dwa 
tysiące dziewiętnasty rok.

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

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

Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2020 roku.
DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!

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

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

Tym samym po raz wtóry przypominamy o kolejnej edy-
cji WIELKIEGO KONKURSU SSM, jaki Rada Nadzorcza 
i Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ad-
resują do wszystkich, którzy regularnie wnoszą opłaty, 
a ich niedobór na koncie nie będzie przekraczał łącznie 
10 zł według stanu na 31. 12. 2019 r.

Podstawowym celem konkursu jest zmobilizowanie 
jak największej grupy mieszkańców do zapoznania się 
ze stanem 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 należ-
ności. Utrata pracy, brak dochodów, poważna choroba 
jednego z członków rodziny powodują, że ludzie prze-
stają regulować swoje zobowiązania. Nie płacąc uważa-
ją, że mogą zaciągnąć kredyt bez konieczności załatwia-
nia formalności bankowych. Prawda to o tyle, że kredyt 
taki należy do najdroższych na rynku, a na dodatek ude-
rza w innych mieszkańców.

W takiej bowiem sytuacji płynność finansowa Spółdzielni 
może ulec zachwianiu, w konsekwencji prowadząc do opóź-
nienia w regulowaniu należności wobec dostawców usług 
i mediów, a tym samym stanowiąc realne zagrożenie pra-
widłowej eksploatacji, co przecież godzi w nas samych. Do-
datkowo, 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.

Wyniki wyborów naszego okręgu
13 października br. w głosowaniu powszechnym wybraliśmy ogółem 460 posłów i 100 senatorów RP na no-

wą kadencję. Kto będzie nas reprezentował z naszego okręgu wyborczego? Jaką frekwencję odnotowa-
no w Siemianowicach Śląskich?

Według danych Państwowej Komisji 
Wyborczej frekwencja w tegorocznych 
wyborach parlamentarnych w skali kra-
ju wyniosła 61,74% i jest to najlepszy 
wynik od czasu historycznych wybo-
rów w 1989 roku. W Siemianowicach 
Śląskich była ona nawet nieznacznie 
wyższa - 63,18%, co świadczy o tym, 
że siemianowiczanie poważnie potrak-
towali „święto demokracji”.

Nasze miasto ujęte zostało w wybo-
rach parlamentarnych do Sejmu RP 
w okręgu katowickim nr 31 (Katowi-
ce, powiat bieruńsko-lędziński, Cho-
rzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, 
Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, 
Świętochłowice, Tychy). Mandat po-
selski uzyskało 12 kandydatów: Ma-
teusz Morawiecki, Jerzy Polaczek, 

Andrzej Sośnierz, Marek Wesoły, 
Michał Wójcik (Komitet Wyborczy 

Prawo i Sprawiedliwość), Borys Bud-
ka, Michał Gramatyka, Ewa Koło-
dziej, Wojciech Król, Monika Rosa 

(Koalicyjny Komitet Wyborczy Koali-
cja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI), 
Maciej Konieczny (Komitet Wybor-
czy Sojusz Lewicy Demokratycznej) 
i Dobromir Sośnierz (Komitet Wy-
borczy Konfederacja Wolność i Nie-
podległość).

W wyborach parlamentarnych do 
Senatu RP z okręgu nr 74 (Chorzów, 
Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sie-
mianowice Śląskie, Świętochłowice) 
wybieraliśmy jednego przedstawiciela. 
Najwięcej głosów uzyskała Dorota To-
biszowska (Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość), uzyskując poparcie 
38,35% głosujących i to ona zasia-
dać będzie w ławach Senatu RP przez 
nadchodzącą kadencję.

rg
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Osiedle im. Juliana Tuwima
Od kilku tygodni duże roboty pro-

wadzone są w rejonie ulicy Hermana 
Wróbla 8-9. Objęły one renowację ele-
wacji tamtejszych budynków - najpierw 

przy H. Wróbla 8, a teraz przy H. Wró-
bla 9. Zakres prac to między innymi: 
dodatkowe docieplenie, usunięcie płyt 
acekolowych i malowanie.

Nieopodal, w rejonie Hermana Wró-
bla 7, przy ulicy w kierunku głównej 
drogi ks. Jana Kapicy zakończyły się 
też roboty związane z rozbudową par-
kingu, na jaką zdecydowali się miesz-
kańcy w drodze głosowania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. 

Inne większe roboty, jakie pilotowa-
ła administracja prowadzono lub nadal 
trwają wewnątrz klatek schodowych. 
Mocno zaawansowany jest już kom-
pleksowy remont klatki schodowej przy 
ulicy Wojciecha Korfantego 9A. Ta-
ki gruntowny remont czeka też wkrót-
ce sąsiednią klatkę tego budynku - 
„B”. Na razie zlecono montaż wspólne-
go korytka na instalacje multimedialne 
i remont instalacji domofonowej. 

O ile przy wykonywanych pracach 
przy W. Korfantego 9 chodzi głównie 
o poprawę estetyki w środku, tak ro-
boty przy Leśnej 15 i Hermana Wró-
bla 6 dotyczą kwestii poprawy bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego, jakie 
są pokłosiem  wskazań straży pożar-
nej. W klatkach schodowych tych bu-
dynków montowane są tzw. „mokre 
piony” oraz główne wyłączniki prądu, 

mające usprawnić pracę strażakom 
podczas ewentualnej akcji.

Administracja w ostatnich tygodniach 
zleciła też między innymi wymianę pio-
nu kanalizacyjnego przy Leśnej 7A.

W listopadzie ma ruszyć między in-
nymi estetyzacja kabiny dźwigu osobo-
wego przy ulicy Hermana Wróbla 3A.

Osiedle „Młodych”
Największe prace realizowane w tym 

osiedlu nadal dotyczą renowacji ele-
wacji i remontu balkonów. Niedawno 
odbył się odbiór techniczny budyn-
ku przy ZHP 10, gdzie renowacji pod-
dana została zgodnie z planem jedna 
elewacja. Takie roboty kontynuowane 
są (widoczne z głównej drogi Bohate-
rów Westerplatte) przy Placu Józefa 
Skrzeka i Pawła Wójcika 5A.

Powoli ku końcowi zbliżają się prace 
na balkonach budynku przy Bohate-
rów Westerplatte 4-12. Prace są za-
awansowane na ostatnim segmencie, 
jaki pozostał - „4”.

Na IV kwartał roku zaplanowano ro-
boty malarskie przy Alei Młodych 8. 
Teraz do specjalnie przygotowanego 
korytka, operatorzy multimedialni kilku 
sieci będą stopniowo przekładać (po-
rządkować) swoje instalacje, co ma 
wpłynąć pozytywnie na estetykę sa-
mej klatki.

Osiedle „Bańgów”
Zakończył się pierwszy etap wymiany 

słupów oświetlenia ulicznego wraz z ich 
okablowaniem według potrzeb na tzw. 
I etapie osiedla. Objął on 12 słupów, 

zlokalizowanych w rejonie Marii Skło-
dowskiej-Curie 7-15, Wł. Reymonta 
4/M. Skłodowskiej-Curie 3 oraz Karo-
la Szymanowskiego 2 i 4. Kolejny etap 
zaplanowano w przyszłym roku. 

Awaryjnie należało za to wymienić 
kabel elektryczny biegnący w ziemi 
między budynkami przy Marii Skło-
dowskiej-Curie 15 a Władysława 
Reymonta 12, gdyż świecić przestała 
część lamp oświetlenia ulicznego tego 
rejonu osiedla.

Zakończył się kolejny etap remon-
tu (odtwarzania) instalacji odgromo-
wej na dachach budynku - tym razem 
przy Władysława Reymonta 38-48. 
W przyszłym roku to samo czeka mię-
dzy innymi budynki przy: Władysława 
Reymonta 50-56, 52-54, Marii Skło-
dowskiej-Curie 61-89.

Trwa wymiana wodomierzy w miesz-
kaniach przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 17-19. Rozpoczęły się też 
próby szczelności instalacji gazowej 
i wentylacyjnej.

Gazownia realizuje systematycznie 
swój plan, obejmujący wymianę gazo-
ciągu, biegnącego w ziemi. W tej chwi-
li wykopy widoczne są na tzw. II etapie 
osiedla, a więc w rejonie Marii Skło-
dowskiej-Curie 61-89. 

Osiedle „Michałkowice”
Mieszkańcy klatek schodowych z bu-

dynków Wyzwolenia 6 i 8 korzystają 
już z nowego zabudowanego stanowi-
ska kontenerowego na odpady komu-
nalne. W ślad za tym zamknięto funk-
cjonujące tam zsypy, wyprowadzając 
tym samym śmieci poza budynek.

W ostatnich tygodniach dokończono 
też prace na elewacji balkonowej bu-
dynku przy Wyzwolenia 8. Na sąsied-
nim budynku - Wyzwolenia 10 roboty 

Coraz bliżej realizacji
Choć jest ostatni kwartał roku, robót remontowych i nie tylko, było i jest, 

niemniej aniżeli latem. Październik był ładny, to i sporo prac udało się 
wykonać lub posunąć mocno do przodu głównie na wolnym powietrzu 
- m. n. zaplanowane chodniki i schody terenowe, czy elewacje ujęte w ra-
mach planów usuwania korozji biologicznej albo renowacji.

os. „Centrum”. Skruszony cokół budynku do remontu 
- Komuny Paryskiej 13

os. „Bańgów”. Gdzie wykopy, tam nowe rury gazowe 
w ziemi 

ciąg dalszy na str. 11

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

ciąg dalszy na str. 9

os. „Chemik”. Wyremontowano schody terenowe - 
Niepodległości 57A

os. „Tuwima”. Renowacja elewacji 
była potrzebna  - H. Wróbla 8-9

 os. „Centrum”. Już nie 
skorodowane balustrady i spękane 

podstawy balkonowe - Komuny 
Paryskiej 13

os. Węzłowiec”. Ubywa nieodremontowanych 
chodników - tu Wł. Jagiełły 7-9-11

os. „Młodych”. Kolejna elewacja 
budynku przy ZHP po renowacji  

- ZHP 10

os. „Michałkowice”. Renowacja elewacji i prace na 
wysokości - Wyzwolenia 10

os. „Tuwima”. Dodatkowe miejsca parkingowe 
wykonane z Budżetu Obywatelskiego to wola 

mieszkańców - H. Wróbla 7/ ks. J. Kapicy

os. „Tuwima”. Wykonano nowy zjazd dla wózków  
- Okrężna 8

os. „Bańgów”. Remont instalacji odgromowej ważna 
sprawa - Wł. Reymonta 38-48



10 MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2019

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

os. „Węzłowiec”. Trwa remont schodów do klatek 
schodowych - Grunwaldzka 3D, E, F 

os. „Węzłowiec”. Na terenach SSM objętych 
monitoringiem pojawiły się nowe tablice 
z piktogramem i klauzulą informacyjną

os. „Młodych”. Elewacja frontowa nabiera  
z powrotem barwy - Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 5

os. „Chemik”. Droga dojazdowa, miejsca postojowe, dojścia do klatek… - W. Wróblewskiego 51-53

os. „Centrum”. Nowe ogrodzenie ma ukrócić „dziki” 
skrót przy budynku - T. Kościuszki 3

os. „Centrum”. Długa, ocynkowana 
rura to tzw. „mokry pion”  

- Śląska 48

os. „Centrum”. Nie ma śladu  
po korozji biologicznej  

- R. Gansińca 10

os. „Młodych”. Porządkowanie 
instalacji multimedialnych 

poprzedza malowanie klatki 
 - Al. Młodych 8 
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
ciąg dalszy ze str. 8
związane z renowacją elewacji fronto-
wej idą „pełną parą”.

Po zgłoszeniach mieszkańców doty-
czących zalań na ostatnich piętrach, 
administracja zdecydowała się zlecić 
częściowy remont dachu przy ulicy 
Władysława Sikorskiego 1. Przy tej 
samej ulicy, tyle że na budynku ozna-
czonym numerem „4” prowadzony jest 
doraźny remont balkonów. Obok tego 
budynku w październiku wy-
mieniono na nowe uszkodzo-
ne oprawy lamp oświetlenia 
ulicznego.

Osiedlowi konserwato-
rzy realizują zlecenia admi-
nistracji dotyczące wymiany 
instalacji wodnych w budyn-
ku. Ostatnio m.in. przy ulicy 
Przyjaźni 22D, 40A, C, 46C.

Osiedle „Węzłowiec”
Początek czwartego kwar-

tału roku wygląda jak tego-
roczna kulminacja większych 
robót remontowych w osiedlu 
„Węzłowiec”. Ruszył między 
innymi drugi etap wymiany nawierzch-
ni chodników w rejonie Władysława 
Jagiełły 7, 9, 11 - wzdłuż placu za-
baw, w pobliżu boiska wielofunkcyj-
nego i siłowni na wolnym powietrzu. 
To również roboty związane z usu-
waniem korozji biologicznego z kolej-
nych elewacji - Władysława Jagiełły 
4D i 11A i renowacją warstwy docie-
pleniowej segmentu budynku Włady-
sława Jagiełły 11D. Trwa też zaplano-
wany na ten rok kapitalny remont bal-
konów przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 13A, B.

Z innych większych robót trzeba 
wspomnieć o remoncie schodów do 
klatek schodowych budynku przy 
Grunwaldzkiej 3D, E, F. Można po-
wiedzieć że to kontynuacja remon-
tu nawierzchni - (tu stopnice scho-
dowe) jaką poruszają się mieszkań-
cy w tym rejonie, bo jakiś czas te-
mu wykonano też tutaj gruntowny 
remont chodników wraz ze schoda-
mi terenowymi.

W sąsiednim budynku - przy ulicy 
Grunwaldzkiej 5 rozpoczął się za to 
remont instalacji domofonowej wraz 
z wymianą kaset analogowych na cy-
frowe. Mieszkańcy wchodząc do klatki 
będą mieli od teraz możliwość skorzy-
stania z kluczyka elektronicznego oraz 
indywidualnego kodu. Na ten czas, pa-
trząc całościowo na osiedle „Węzło-
wiec”, już około 90% wszystkich kla-

tek schodowych posiada tę nową in-
stalację.

Trwa remont kolejnej windy. Estety-
zacji poddana zostaje tym razem ka-
bina dźwigu osobowego przy ulicy 
Grunwaldzkiej 4B.

Uszkodzona droga dojazdowa do 
garaży przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 41, między segmentami G28 i G29 

została utwardzona żwirem, o co za-
wnioskowali jej użytkownicy.

Osiedle „Centrum”
Jest kilka zadań w osiedlu „Centrum” 

o których warto wspomnieć. Zakończył 
się kolejny etap realizacji planu usu-
wania glonów z części elewacji osie-
dlowych budynków, położonych przy 
ulicy Ryszarda Gansińca. W ostat-
nich tygodniach ciemnozielona narośl 
„zniknęła” z budynków przy R. Gan-
sińca 9, 10, 11 - elewacje następnie 
odmalowano. 

Dobiegł końca też kapitalny remont 
balkonów przy ulicy Komuny Pary-
skiej 13. Jako robotę towarzyszącą 
można w zasadzie uznać remont co-
kołu tego budynku od strony wejść do 
klatek, który z biegiem lat mocno się 
już wykruszył.

Budynek przy ulicy Śląskiej 48 po-
siada już dodatkową instalację hy-
drantową, tzw. „mokry pion”, poprowa-
dzoną przez wszystkie piętra obu kla-
tek schodowych. Wiąże się to z reali-
zacją zalecenia straży pożarnej, doty-
czącym konieczności poprawy bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego w tym 
wieżowcu.

Na wniosek mieszkańców z budyn-
ku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 
3, administracja zleciła wykonanie na 
skarpie, wzdłuż żywopłotu dodatko-
wego ogrodzenia. Ma to na celu „za-
mknięcie” pieszego skrótu, jaki zrobio-

no sobie między ulicami Michałkowic-
ką, a Tadeusza Kościuszki, co nieraz 
kończyło się zanieczyszczeniem tere-
nu, czasem nawet dewastacją.

W osiedlu „Centrum”, podobnie jak 
we wszystkich innych osiedlach Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, w miejscach objętych syste-
mem monitoringu wizyjnego pojawi-

ły się nowe tablice z piktogra-
mem oraz klauzulą informa-
cyjną administratora danych 
osobowych.

Osiedle „Chemik”
Największe zadanie, jakie 

w tej chwili prowadzone jest 
w tym osiedlu dotyczy kapital-
nego remontu drogi dojazdo-
wej, biegnącej wzdłuż budyn-
ku przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 51-53, a tak-
że kilkudziesięciu miejsc po-
stojowych, jakie znajdują się 
w tym rejonie i dojść do kla-
tek schodowych. Te potężne 

roboty terenowe rozpoczęto od części 
budynku „53”.

Administracja zleca w tym okresie 
roboty terenowe związane z popra-
wą infrastruktury drogowej. Wytyczo-
no trzy miejsca postojowe dla jedno-
śladowców przy budynku Walerego 
Wróblewskiego 39-41. Remontu do-
czekały schody terenowe na wysoko-
ści szczytu budynku przy Niepodle-
głości 57A od strony szkoły. Na tym 
jeszcze nie koniec. Wkrótce, przy in-
nych schodach terenowych - na skar-
pie między budynkiem Niepodległo-
ści 57 od strony balkonów a budynka-
mi przy Alfonsa Zgrzebnioka 25, 27-
29 wykonany zostanie zjazd dla wóz-
ków w miejsce wydeptanej ścieżki.

W wieżowcu przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 71, gdzie pracują 
dwa dźwigi osobowe, rozpoczęły się 
prace poprzedzające estetyzację win-
dy, tzn. przeróbka instalacji w ten spo-
sób, że nowy panel z przyciskiem wzy-
wającym windę przywoła teraz jedną, 
a nie jak dotychczas uruchomi pra-
cę obu dźwigów osobowych. To ozna-
cza pewne oszczędności energii elek-
trycznej.

Trwa wymiana wodomierzy w bu-
dynku przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 61-63. Rozpoczęły się już tak-
że kontrole szczelności gazu i wenty-
lacji w mieszkaniach w całym osiedlu.

Rafał Grzywocz

Coraz bliżej realizacji

os. „Chemik”. Jest „dzikie” zejście przy schodach, 
będzie zjazd dla wózków - skarpa między 

Niepodległości 57 a A. Zgrzebnioka 25, 27-29
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Głos z Rad Osiedli
Tematyka ostatnich posiedzeń Rad Osiedli to pierwsze większe podsumowania tego, co w życiu Spółdzielni wy-

darzyło się w minionych miesiącach. To również, a może przede wszystkim, okres omawiania, analizowania 
i w końcu zatwierdzania 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 niespodziewanie...

W bieżącym wydaniu wypowiadają się 
trzej pierwsi przewodniczący RO - z osie-
dli: „Bańgów”, „Chemik” i „Centrum”.

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda - przewodniczą-

cy RO: - Podczas wrześniowego po-
siedzenia Rady Osiedla wysłuchano 
informacji na temat wykonania rzeczo-
wo-finansowego planu remontu za 9 
miesięcy. Stwierdziliśmy, że przebiega 
on zgodnie z założeniami.

Ponadto podsumowaliśmy przebieg 
wakacyjnych imprez sportowo-rekre-
acyjnych dla młodzieży, jakie współor-
ganizowała Rada Osiedla i administra-
cja przy współpracy z Domem Kultu-
ry „Chemik”. Uczestniczyły w nich za-
równo dzieci i młodzież z osiedla, jak 
i uczestnicy półkolonii. Oceniliśmy to 
pozytywnie, dlatego też jest wola konty-
nuacji takiej formy działań w 2020 roku.

Zapoznaliśmy się też z informacją 
na temat postępów prac związanych 
z wymianą sieci gazowniczej w osie-
dlu. To ogromny zakres prac, ale jak 
widzimy uzgodnione terminy są do-
trzymywane i wygląda na to, że wkrót-
ce, po zakończeniu robót na tzw. II eta-
pie osiedla, wymiana sieci gazowych 
w osiedlu „Bańgów” dobiegnie końca. 
Rada Osiedla zwróciła też uwagę na 
kwestię dopilnowania ze strony admi-
nistracji doprowadzenia nieruchomo-
ści do stanu sprzed podjęcia prac.

Rada Osiedla zapoznała się z efek-
tem rozpoczętego zadania wymiany 
oświetlenia zewnętrznego w osiedlu. 
Dotąd wymienionych zostało 12 słu-
pów oświetleniowych.

Podczas październikowego posie-
dzenia RO dokonaliśmy oceny ładu, 
porządku i bezpieczeństwa w osiedlu 
w 2019 roku z uwzględnieniem efek-
tywności funkcjonowania gospodarki 
odpadami komunalnymi. Zaproszeni 
na to spotkanie przedstawiciele poli-
cji i straży miejskiej przedstawili za-
rys działań podjętych przez te służ-
by. To w głównej mierze patrole pie-
sze i zmotoryzowane, kontrole miejsc, 

w których potencjalnie dochodzić mo-
że do naruszania porządku i bezpie-
czeństwa, czyli tereny sportowo-rekre-
acyjne przy ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie, jak i okolice sklepów osiedlo-
wych. Według informacji przedstawio-
nych przez służby, doszło do kilkuna-
stu przypadków zakłócania porządku, 
spożywania alkoholu, które wymaga-
ły interwencji. W tym zakresie będzie 
prowadzona w dalszym ciągu prewen-
cja, zmierzająca do ograniczenia tych 
zjawisk w naszym osiedlu.

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie sys-
temu gospodarki odpadami komunal-
nymi stwierdziliśmy, że nastąpiła po-
prawa w zakresie odbioru odpadów, 
zwłaszcza zmieszanych. Bywały nato-
miast przypadki, szczególnie w okre-
sie letnim, że pojemniki na plastik 
w ciągu dwóch, trzech dni były zapeł-
niane. Administracja monitowała to 
u odbiorcy odpadów, na co wcześniej 
czy później reagowano transportem. 
Tym niemniej uważamy, że w takich 
sytuacjach powinna być większa ela-
styczność firmy - na przykład zwięk-
szona częstotliwość wywozu tej frak-

cji odpadów latem, kosztem wywo-
zu zimą, gdy tych plastikowych odpa-
dów na pewno mieszkańcy produku-
ją mniej. Sporym problemem, jak ob-
serwujemy, są nowe brązowe pojem-
niki na odpady biodegradowalne. Ad-
ministracja jakiś czas temu schowa-
ła je do wnęk śmietnikowych, ale oka-
zało się, że są z nich wycieki, two-
rzyły się rozlewiska na cały śmiet-
nik, stąd zdecydowano się z powro-

tem na ich wytoczenie. A tu z ko-
lei dochodzi kolejny problem - wyrzu-
cania worków z wszystkimi śmiecia-
mi… Poważnym problemem w osie-
dlu nadal jest ilość zalegających przy 
śmietnikach materiałów wielkogabary-
towych, w tym opon, okien, muszli klo-
zetowych, których firma nie odbiera 
a powinny zostać dostarczone przez 
mieszkańców na przykład do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK).

Na ostatnim posiedzeniu Rady Osie-
dla omówiliśmy i zaopiniowaliśmy plan 
rzeczowo-finansowy funduszu remon-
towego osiedla na 2020 rok. Do naj-
ważniejszych zadań będą należeć 
m.in. większe roboty dekarskie na nie-
których budynkach i  roboty ogólno-
budowlane, w tym przede wszystkim 
obejmujące remont balkonów. I to jest 
problem. Administracja odebrała spo-
ro zgłoszeń od mieszkańców domaga-
jących się ich naprawy po przeprowa-
dzonym stosunkowo niedawno remon-
cie. Nasze środki finansowe są ograni-
czone, ale uzgodniliśmy, że wszystkie 
zgłoszenia, po komisyjnej weryfikacji, 

os. „Bańgów”. Decyzją większości mieszkańców 
chodnik pozostanie bez zmian - Wł. Reymonta 14-20 Pojemniki na odpady bio - nowy osiedlowy problem
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będą ujęte w harmonogramie realiza-
cji na kilka lat.

Inne ważne pozycje w przyszłorocz-
nym planie to wymiana okien piwnicz-
nych w budynkach, które pozostały do 
zrobienia oraz zwrot części kosztów za 
wymianę stolarki okiennej w mieszka-
niach, zgodnie ze złożonymi wnioska-
mi. Na pewno też należy spodziewać 
się kontynuacji planu wymiany słupów 
oświetlenia zewnętrznego, na razie na 
tzw. I etapie osiedla.

Podczas kwietniowego zebrania 
osiedlowego mieszkańców „Bańgowa” 
pojawił się wniosek, dotyczący rozwa-
żenia możliwości pozostawienia lub li-
kwidacji (zmiany zagospodarowania 
terenu) istniejącego chodnika, biegną-
cego wzdłuż budynku po stronie bal-
konowej ze sklepami i siedzibą admi-
nistracji przy Władysława Reymon-
ta 14-20. Spożywanie alkoholu i pa-
lenie papierosów tuż pod balkonami 
w tym rejonie oraz ryzyko „oberwania” 
doniczką przy silnych porywach wia-
tru były wówczas argumentami „za” je-

go likwidacją. Przeprowadzono więc 
sondaż wśród zamieszkałych ten rejon 
osiedla, i jak się okazało, większość 
mieszkańców opowiedziała się jednak 
za jego pozostawieniem.

Osiedle „Centrum”
Andrzej Jagiełło - przewodniczą-

cy RO: - Na ostatnich posiedzeniach 
Rady Osiedla podsumowywaliśmy wy-
konane do tego momentu roboty re-
montowe. Według informacji Wojcie-
cha Chlebka - kierownika administra-
cji nie ma opóźnień i wszystko przebie-
ga zgodnie z planem. 

Jesteśmy także po szczegółowym 
przeglądzie osiedla „Centrum”. Gru-

pa członków Rady Osiedla wchodząca 
w skład komisji Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi (GZM) oraz kierownik 
ADM przyjrzeli się potrzebom różnych 
rejonów tego osiedla, w tym pocho-

dzących z wniosków mieszkańców, ja-
kie w ciągu roku zostały zgłoszone. 
Analizowaliśmy możliwości technicz-
ne i finansowe ich wykonania, czy to 
w bliższej, czy w dalszej perspektywie. 

Na pewno widocznym problemem na 
naszych budynkach są ciemnozielone 
glony na części elewacji. Jest w reali-
zacji plan ich usuwania, w tym roku zo-
stały one usunięte między innymi z ko-
lejnych elewacji przy ulicy Ryszarda 
Gansińca i Kruczej 1A, ale taki pro-
blem jest też widoczny na budynkach 
ulicy Kolejowej, Powstańców, Ja-
na Pawła II. Rozwiązanie tego proble-
mu to dziś jeden z priorytetów. W przy-
szłym roku odnowione zostaną elewa-
cje budynków przy: Kolejowej 3-4, 
Powstańców 54A, Jana Pawła II 21.

Problemem, na jaki zwracają uwagę 
mieszkańcy zasobów SSM z ulicy Po-

wstańców jest spożywanie alkoholu i  
zakłócanie ciszy w godzinach wieczor-
nych i nocnych przez osoby przeby-
wające na placu zabaw i w jego okoli-
cy. Jest postulat o dodatkowy monito-

ring, przekazujemy też takie informa-
cje policji i straży miejskiej, postulując 
o częstsze patrole. 

W przyszłym roku w tym rejonie osie-
dla zostaną zamknięte zsypy w budyn-
kach a odpady komunalne będą składo-
wane w dwóch nowych zabudowanych 
i zamkniętych na klucz śmietnikach. 

Rada Osiedla wyraziła pozytywną 
opinię odnośnie wykonania dodatko-
wego ogrodzenia wzdłuż żywopłotu 
w rejonie budynku przy ulicy Tade-
usza Kościuszki 3, gdzie, jak wyni-
ka z obserwacji mieszkańców, zrobio-
no sobie przy tym budynku skrót pie-
szy z ulicy Michałkowickiej na T. Ko-
ściuszki.

Przyszłoroczny plan remontów bę-
dzie też miał między innymi taką po-
zycję jak remont chodników w rejonie 
Ryszarda Gansińca 6-9, bo są już 
w złym stanie, połączony z wymianą 
oświetlenia zewnętrznego wraz z oka-
blowaniem według potrzeb.

 Ocenie poddaliśmy też jakość wy-
konywanych prac przez firmę sprząta-
jącą. Myślę, że ta ocena jest na plus.

 Wśród spraw, jakie wpłynęły w ostat-
nim czasie na Radę Osiedla była mię-
dzy innymi kwestia problemu z pra-
widłowym funkcjonowaniem wentyla-
cji w niektórych mieszkaniach budyn-
ku przy ulicy Michałkowickiej 17-23A. 
Zgłoszone to zostało w administracji. 
Zlecono tam kontrolę firmie kominiar-
skiej, która wskazała na konieczność 
zamontowania na kominach wentyla-
cyjnych dodatkowych nasad komino-
wych, mających poprawić tę wentyla-
cję. Według informacji ADM zostało to 
już wykonane.

os. „Centrum”. Przyszły rok odejście od zsypów i nowe zamykane na 
klucz stanowiska składowania odpadów - Powstańców

os. „Centrum”. W przyszłym roku usuwanie korozji biologicznej 
z kolejnych budynków - w tym Kolejowa 4

ciąg dalszy na str. 14
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Są w osiedlu mieszkańcy, którzy 
opiekują się przydomowymi ogródka-
mi, starając się, by otoczenie budynku 
wyglądało jak najlepiej. Niestety, zda-
rzają się nagminnie sytuacje, że in-
ni mieszkańcy mają tę pracę za nic, 
puszczając tam swoje psy, by się wy-
próżniły. Argument, że to nie jest pry-
watny teren uważam za nietrafiony, bo 
ci opiekunowie nie robią tego wyłącz-
nie dla siebie a z korzyścią dla wszyst-
kich zamieszkałych, by się le-
piej nam mieszkało. Tu kłania 
się kultura osobista i potrzeba 
zrozumienia.

Osiedle „Chemik”
Jan Dudek - przewodni-

czący Rady Osiedla: - Te-
matykę ostatnich posiedzeń 
Rady Osiedla zdominowało 
podsumowanie realizacji te-
gorocznego planu remontów 
pod kątem finansowym i rze-
czowym oraz plan remontów 
na 2020 rok. Jest kilka zagad-
nień, które są dziś wiodącymi 
jeśli chodzi o potrzeby osie-
dla. Na pewno należy do nich 
temat usuwania korozji biolo-
gicznej z elewacji budynków. 
Jak widzimy, w tym roku pod-
jęto działania, by ciemnozie-
loną narośl usunąć i dalej - 
ścianom przywrócić właści-
wy wygląd na sześciu elewa-
cjach: Niepodległości 57A 
od strony Szkoły Podstawo-
wej nr 1, półszczyt Niepod-
ległości 59 naprzeciwko Do-
mu Kultury „Chemik”, pawi-
lon usługowo-handlowy przy 
A. Zgrzebnioka 43A i wieżowce Wa-
lerego Wróblewskiego 69-71-73. To 
jednak dopiero część elewacji, gdzie 
taki problem w naszym osiedlu wystę-
puje. Kolejne budynki, którymi trzeba 
będzie się zająć to część elewacji bu-
dynków przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka od strony skarpy, dawnego boiska 
a dziś parkingu i placu zabaw.

Drugi taki temat, który jest stale oma-
wiany na posiedzeniach Rady Osiedla 
to konieczność remontu dróg osiedlo-
wych, dojazdów do budynków. Jesz-
cze kilka lat temu priorytetem była 
kompleksowa wymiana zniszczonych 

nawierzchni osiedlowych chodników, 
co stopniowo w ciągu kilku lat w więk-
szości udało się zrealizować. Teraz 
widzimy, że stan nawierzchni części 
osiedlowych dróg pozostawia wiele do 
życzenia, dlatego każdy plan remon-

tów musi zawierać tę pozycję. Mamy 
uporządkowaną kwestię drogi dojaz-
dowej wzdłuż budynku przy Walerego 

Wróblewskiego 39-41, teren wokół 
Centrum Rozrywki „Renoma”, ale jest 
potrzeba niejako dokończenia prac 
w tym rejonie - remontu drogi równole-
głej do głównej ulicy ks. Jana Kapicy, 
a więc tej biegnącej wzdłuż Niepodle-
głości 58 w kierunku „Renomy”. Bę-
dziemy przymierzać się do tego, aby 
złożyć na to projekt obywatelski w ra-
mach przyszłorocznego Budżetu Oby-
watelskiego. 

Teraz remontowana jest komplekso-
wo droga dojazdowa do wieloklatko-
wego budynku Walerego Wróblew-
skiego 51-53. W przyszłym roku jest 

wola, aby wyremontować kolejną uli-
cę - przy Walerego Wróblewskiego 
61-63.

Następny problem, jaki omawia-
liśmy stale na posiedzeniach Rady 
Osiedla dotyczył dużych robót gazo-

wych, z którymi wiązała się ingerencja 
w tereny zielone, chodniki, drogi, pro-
wadzonych od wielu miesięcy w na-

szym osiedlu. W tym momen-
cie praktycznie dobiegają one 
powoli końca, ale są miejsca 
gdzie należy przypilnować re-
kultywacji terenu.

Był okres, zwłaszcza 
w ubiegłym roku, gdy odbie-
raliśmy od mieszkańców ne-
gatywne sygnały o poziomie 
koszenia trawy w naszym 
osiedlu. Według naszych ob-
serwacji sytuacja w tym ro-
ku wyglądała lepiej, firmy się 
sprężyły i oby było tak rów-
nież w kolejnych sezonach.

Widocznym problemem 
w osiedlu „Chemik”, zresztą 
jak w innych osiedlach spół-
dzielczych, jest kwestia za-
legających przy śmietnikach 
materiałów wielkogabaryto-
wych. Niestety, mieszkańcy 
często nie biorą pod uwa-
gę ustalonych harmonogra-
mów wywózki tych odpadów, 
przez co zalegają one nieraz 
i prawie dwa tygodnie. Swo-
ją drogą, jesteśmy też zda-
nia, że należy zwiększyć czę-
stotliwość wywozu materia-

łów wielkogabarytowych do wywózki 
raz w tygodniu.

Niedawno doszedł nam jeszcze je-
den temat, który może stanowić pro-
blem - składowanie odpadów bio 
w brązowych pojemnikach. Naszym 
zdaniem jest to problem wciąż do do-
pracowania. Odór, muszki, wyrzuca-
nie odpadków bio w foliowych workach 
czy nawet całych worków ze śmiecia-
mi. Należy szukać takich rozwiązań, 
które te problemy zminimalizują, jak na 
przykład poprzez rozprowadzanie bio-
degradowalnych woreczków.

rg

Rozwiązania zagadek logicznych:
Nowy Wielki Mur

Waga Ziemi nie zmieniłaby się, gdyż materiał 
na cegły pochodziłby z niej samej!

Przez most
Potrzebują na to 15 minut.

Adam idzie z Bogusiem – 2 minuty
Boguś wraca ze świeczką, Adam zostaje – 
2 minuty
Czesiek idzie z Darkiem – 8 minut
Adam wraca ze świeczką – 1 minuta
Adam ponownie idzie z Bogusiem – 2 minuty

Łącznie 15 minut
Zagadka

Rzeka 
Ciastka

Ostatnia osoba wzięła ciastko razem z tale-
rzem.

Głos z Rad Osiedli

ciąg dalszy ze str. 13

os. „Chemik”. Usuwanie korozji biologicznej jednym 
z wiodących tematów - dziś i jutro
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Zapisy do poniedziałku, 25 listopada br.

Mikołaj - 5 grudnia br.!
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 drugi rok 

z rzędu odbędzie się wkrótce spotkanie ze św. Mikołajem.  
Zapisy już otwarte i... lepiej nie zwlekać!

Rada Osiedla i administracja 
zapraszają na kolejne spotka-
nie z Mikołajem, które odbędzie 
się w środę, 5 grudnia br. w sa-
li gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej nr 4 przy ulicy Marii Dąbrow-
skiej 10, od 16.30. Organizatorzy 
proszą jednak o przybycie trochę 
wcześniej. 

Tego popołudnia z pewnością 
nie zabraknie, jak zwykle dobrej 
zabawy – kto był poprzednio ten 

wie – i masy niespodzianek. Za-
pisy do 25 listopada br. (ponie-
działek) przyjmuje administracja 
osiedla „Michałkowice” przy ulicy  
Harcerskiej – osobiście lub telefo-
nicznie: 32 228-57-38.

Kryterium wiekowe, jakie obo-
wiązuje to 3-10 lat - to właściwie 
jedyny warunek, o którym należy 
pamiętać, zapisując pociechę na 
imprezę.

rg

 Mikołaj rok temu 
 bawił się razem z dziećmi
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Zielony Konkurs 2019 - rozstrzygnięty!
Najciekawsze balkony, pięknie zadbane przydomowe ogródki – w skrócie: od maja łowiliśmy perełki i pokazy-

waliśmy je na łamach szerszemu gronu odbiorców.  Z finalistami tegorocznej edycji Zielonego Konkursu, Za-
rząd Spółdzielni spotkał się podczas okolicznościowego spotkania w siedzibie SSM, w pierwszej połowie paź-
dziernika. Były podziękowania i symboliczne upominki...

 Trzeba przyznać - w tym roku ukwie-
conych balkonów i zadbanych obejść 
budynków było bardzo dużo. Z roku 
na rok ma  się wraże-
nie, mnożą się pomysły, 
co przekłada się później 
na obraz nie tylko sa-
mego balkonu czy ogród-
ka a budynku i jego oto-
czenia jako całości. Fi-
nalistów - zgodnie z re-
gulaminem - wybrano 
jednakże tylko siedmio-
ro - po jednym z każde-
go osiedla SSM... Oni od-
powiedzieli na zaprosze-
nie, przyszli i dyskutowa-
li podczas okolicznościo-
wego spotkania...

Wysiłek z korzyścią  
dla wszystkich

Finaliści zjawili się 
w komplecie. Był Wie-
sław Jaźwiec - przewodniczący Rady 
Nadzorczej i Zarząd Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej - Jolanta 
Sobek - prezes Zarządu SSM oraz jej 
zastępcy - Krystyna Śliwiok i Marian 
Odczyk. - Tym konkursem honoru-
jemy mieszkańców, przyczyniających 
się do poprawy estetyki naszych osie-
dli mieszkaniowych - podkreślała pre-
zes Zarządu SSM. - Ja także w imie-
niu Rady Nadzorczej chciałbym po-
dziękować Państwu za wkładany wysi-
łek w komfort naszego zamieszkania. 
To prawdziwa przyjemność chodzić po 
osiedlach i patrzeć na to, jak kolorowe 
i piękne potrafią być balkony, ogródki - 

mówił przewodniczący Rady Nadzor-
czej, zwracając się do finalistów.

Na ilość takich miejsc w zasobach 

spółdzielczych, ich wyjątkowość zwróci-
ła uwagę z kolei Krystyna Śliwiok: - Bal-

kony w tym roku są wyjątkowo piękne, 
ich różnorodność jest zachwycająca. 

O pewnej harmonii między działa-
niami ze strony Spółdzielni a wkładem 
mieszkańców dającymi owoc w posta-
ci przyjaznego wyglądu zasobów spół-
dzielczych mówił z kolei Marian Od-
czyk: - Spółdzielnia stara się angażo-
wać w poprawę otoczenia miejsca za-
mieszkania, a to z pomocą mieszkań-
ców jest łatwiejsze do zrealizowania. 
Wspólnymi siłami dążymy do tego, 
by tę estetykę osiedla systematycznie 
podnosić.

Osiedla wyglądają coraz lepiej
W luźnej rozmowie, laureaci kon-

kursu dzielili się swoimi doświadcze-
niami z pracy przy rośli-
nach, mówiono o pielę-
gnacji kwiatów, hodow-
li warzyw, ale też oce-
niali swoje miejsce za-
mieszkania z perspekty-
wy lat. Oceniano między 
innymi inwestycje zwią-
zane z rewitalizacją tere-
nów pod skwery wypo-
czynkowe, miejsca spor-
towo-rekreacyjne, uzna-
jąc je za potrzebne i po-
zytywnie wpływające na 
wizerunek osiedli spół-
dzielczych. Mieszkan-
ka z „Bańgowa” związa-
na z tym osiedlem od po-
wstania, chwaliła dużą 
ilość zieleni, co jest waż-

ną zaletą tego miejsca. Mieszkaniec 
z osiedla „Węzłowiec” z kolei zwrócił 

uwagę na coraz wyraźniejsze zmiany, 
jakie zachodzą w osiedlu, zwłaszcza 
w kwestii infrastruktury.

Miłym akcentem spotkania było wrę-
czenie finalistom Zielonego Konkur-
su przez przedstawicieli Rady Nadzor-
czej i Zarządu SSM upominków - po-
radników ogrodniczych  i słodkości. In-
dywidualnie gratulowano i zachęcano 
do dalszej pracy. Na koniec tej małej 
ceremonii było wspólne zdjęcie na pa-
miątkę, co jest naszą tradycją przy ta-
kich okazjach. 
Rafał Grzywocz, Wioletta Konopacka

LAUREACI  
ZIELONEGO KONKURSU 2019:

Osiedle „Chemik”
Anna Markiewicz, ul. Niepodległości 58 (balkon)

Osiedle „Centrum”
Renata Pietrzak, ul. Powstańców 54C (balkon)

Osiedle „Tuwima”
- Ewelina Boncol, ul. W. Korfantego 3A (balkon)

Osiedle „Michałkowice”
- Ryszard Wawrzynek, ul. Pocztowa 8 (balkon)

Osiedle „Młodych”
- Joanna Topolska, ul. ZHP 9 (balkon)

Osiedle „Węzłowiec”
- Leszek Jakóbczyk, ul. Wł. Jagiełły 2C balkon)

Osiedle „Bańgów”
- Krystyna Hołowczak, ul. Wł. Reymonta 4 (balkon)
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ZHP 9

Powstańców 54C

Wł. Jagiełły 2

W. Korfantego 10

W. Korfantego 3

Wł. Reymonta 4

Aleja Młodych 4

Jedności 1

Zielony Konkurs - oto finaliści i nie tylko
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51; 
ul. Boh. Westerplatte 31

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL
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Przypominamy,  

że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

s-
54
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9

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

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

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

niedziela 800-2000
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ZaPoZnaj się Z Terminem  ZaChoWaj harmonogram  ZaPoZnaj się Z Terminem

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

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

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu 
i WYMIANY podzielników kosztów ogrzewania

Termin Lokalizacja

18. 11. Michałkowicka 17-23

19. 11. Ryszarda Gansińca 2, 4

20. 11. Ryszarda Gansińca 6, 8

21. 11. Ryszarda Gansińca 7, 9

22. 11. Ryszarda Gansińca 10, 11

23. 11. 
(sobota)

Spokojna 1, 3a, b, c

9. 12.
ks. Jana Kapicy 5,

Hermana Wróbla 1a, b, 4a, b, 15, 17, 19, 21

10. 12. Hermana Wróbla 2b, c, d, e, 5a, 7a

11. 12. Hermana Wróbla 2a, 5b, 7b, 9a, b, c

12. 12. Hermana Wróbla 6a, 7c, 8a, b

13. 12. Hermana Wróbla 3a, b, 6b, 7d

16. 12. Hermana Wróbla 6c, d

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

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

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

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Termin Lokalizacja

18. 11. Wojciecha Korfantego 9a

19. 11.

Wojciecha Korfantego 9b, c
Al. Młodych 1-4, 8, 9

Jana Stęślickiego 1, 2
Teatralna 1, 2

20. 11.

Wojciecha Korfantego 1a, b
 Al. Młodych 5, 6, 10, 11
Jana Stęślickiego 3, 4

Teatralna 3
ZHP 1, 7

21. 11.

Wojciecha Korfantego 1c, 2a
Al. Młodych 12, 13

Jana Stęślickiego 5, 6
Bohaterów Westerplatte 4, 6

ZHP 2, 3, 9

22. 11.

Wojciecha Korfantego 2b, c,
Al. Młodych 14, 15,

Szarych Szeregów 1, 2,
Bohaterów Westerplatte 8, 10

ZHP 4, 5, 10

25. 11.

Wojciecha Korfantego 4a, b
Al. Młodych 7

Szarych Szeregów 3, 4
Bohaterów Westerplatte 12

ZHP 6, 11



20 MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2019

Skwer na os. „Młodych” 
 cz. 2

Dzień dobry. Dokładnie rok temu ga-
zetka SSM 10.301/2018. Opisywałem, 
dopytywałem o remont skwerku przy ul. 
Boh. Westerplatte 4-12 z tyłu za klatka-
mi od strony remontowanych balkonów.

Czy są już jakieś plany na wyremon-
towanie tego niezauważalnego skwe-
ru, który już obchodzi 40-lecie, wymia-
na ławek, kostka, zagospodarowanie 
tego skwerku.

Bardzo proszę o odpowiedź, co 
zmieniło się od zeszłego roku.

Mieszkaniec z Boh. Westerplatte
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Potwierdzając infor-
mację z „MS” nr 10/2018 Rada Osie-
dla i Administracja Osiedla „Mło-
dych” przewidują renowację przed-
miotowego skwerku i zapewniają, iż 
dołożą wszelkich starań, by część 
zadań z tym związanych wykonać 
w II kwartale 2020 r., a kompleksową 

modernizację terenu w roku 2021 r. 
Wcześniejsze całościowe wykona-

nie rewitalizacji, niestety, z uwagi na 
ograniczone środki finansowe nie 
jest możliwe. Na osiedlu wykonywa-

ne są obecnie pilniejsze prace zwią-
zane m.in. z remontami balkonów 
i elewacji.

Prosimy zatem o cierpliwość. 

Grunwaldzka 3d
Nie rozumiem 
jak można...

Witam.
Piszę w sprawie, która przeraziła 

mnie i zbulwersowała. 
Mieszkam z mężem przy ulicy Grun-

waldzkiej 3d od 17 lat. Zawsze mieli-
śmy dobre stosunki z sąsiadami i cie-

szyliśmy się ciszą i spokojem w bloku. 
Niestety, nasz spokój od jakiegoś 

czasu zakłóca agresywna staruszka, 
która mieszkająca wyżej. Wielokrotnie 
zaczepiała mnie lub męża, atakując 
nas niewybrednym językiem i terrory-
zując swoimi żądaniami. A to nie podo-
bało jej się, jak myjemy korytarz, a to 
pretensje o otwarte na klatce drzwi 
wewnętrzne, a teraz pro blemem jest 
wietrzenie klatki schodowej.

Dziś (to jest 25 września) agresja 
starszej pani sięgnęła szczytu. Za-
atakowała mnie fizycznie szarpiąc za 
włosy i uderzając w głowę, ponieważ 
otworzyłam okno na klatce, a jej to 
przeszkadza. 

Nie rozumiem jak można się tak za-
chowywać. Zgłosiłam napaść na poli-
cję i liczę, że dzielnicowy uświadomi 
tej kobiecie, że tak jak ona może za-
mknąć okno skoro jej zimno, tak ktoś 
inny może je otworzyć, żeby wywie-
trzyć korytarz. 

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

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

ssm@poczta.fm

Szanowni P.T. Czytelnicy
Od pewnego czasu, a jest tak coraz częściej, Wasze e-

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

Słowo wróblem...
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

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

Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nurtującej sprawy 
i przemyślane zdania, większą odpowiedzialność za sło-
wo, które nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia 
i nie będzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką na-
leży się kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wo-
łem wraca, słowo... zabija. Od czasu do czasu zdarza się, 
że ktoś pisze do redakcji i domaga się indywidualnej odpo-
wiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień, mimo że poruszona 
sprawa ma szerszy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy 
indywidualnych odpowiedzi tym bardziej, że często przed-
stawione życzenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga 
szperania w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie 
Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zda-

rzyć, że na jakiś problem nie odpowie-
my 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.

ssm@poczta.fm
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REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Przeraża mnie, że ktoś, kto prze-
żył już większą część życia, nie na-
uczył się ani kultury, ani poszanowa-
nia innych ludzi. Szczególnie mieszka-
jąc w bloku można by mieć więcej ro-
zumu. 

Mimo ewidentnie chamskiego za-
chowania sąsiadki nie pozwolimy się 
zastraszyć. Każde agresywne zacho-
wanie sąsiadów będzie zgłaszane na 
policję, do spółdzielni i innych właści-
wych organów. 

Szanowna Spółdzielnio, 
proszę o wydrukowanie listu 
w nadziei, że skłoni on są-
siadów do zastanowienia się 
nad sobą, swoim stosunkiem 
do ludzi i konsekwencjami 
swojego postępowania. 

Mieszkanka 
- dane do wiadomości 

 redakcji
Zarząd SSM: Spełniając 

Pani prośbę „MS” zamieści 
Pani list dotyczący niewła-
ściwego zachowania jed-
nej z lokatorek w nadziei, że 
przyczyni się to do wyelimi-
nowania podobnych przy-
padków w relacjach mię-
dzyludzkich pojawiających 
się również w innych bu-
dynkach Spółdzielni.

Porządkowanie 
po „wykopkach”*

Witam.
Szanowna redakcjo proszę opubliko-

wać moje spostrzeżenie odnośnie po-
rządku na osiedlu.

Kilka tygodni temu na osiedlu „Che-
mik” przeprowadzano wykopki w róż-
nych miejscach osiedla gdzie wkopy-
wano jakieś rury. Niestety, do dzisiaj 
nie uporządkowano terenu i pozosta-
wiono kopczyki ziemi przy ulicy Wró-
blewskiego 63 w okolicach parkingu 
i śmietnika.

Moim zdaniem nie tak powinno się 
wykonywać jakiekolwiek prace zleco-
ne na rzecz spółdzielni.

Proszę o interwencję w tej sprawie 
i usunięcie zaniedbań. Swoją drogą jak 
były odbierane prace i jak podpisano 
protokół odbiorczy skoro na osiedlu są 
takie zapomniane niespodzianki.

Dla lepszej orientacji przesyłam zdję-
cie.

Pozdrawiam
Mieszkaniec bloku

przy ul. Wróblewskiego 63H
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: W ostatnim czasie 
na terenie osiedla „Chemik” Polska 
Spółka Gazownicza dokonywała wy-

miany odcinków sieci gazowej. Ro-
boty te nie były wykonywane na zle-
cenie Spółdzielni jak również nie by-
ły przedmiotem odbioru z naszej 
strony.

Rolą Spółdzielni było jedynie eg-
zekwowanie obowiązku ze strony 
wykonawcy doprowadzania tere-
nu do stanu pierwotnego po wyko-
nanych robotach. Warunkiem prze-
kazywania dalszych terenów do wy-

miany sieci było doprowadzanie 
przez wykonawcę poprzedniego od-
cinka prac do oczekiwanego stanu. 
Całość wykonanych prac jak i po-

rządkowanie terenów po tych robo-
tach oceniamy pozytywnie biorąc 
pod uwagę duży zakres przeprowa-
dzonych robót obejmujących wy-
mianę sieci gazowniczej.

Również w tym przypadku po in-
terwencji z naszej strony wykonaw-
ca uporządkował opisane w e-mailu 

miejsce. 

Domofon na kod*
Witam.

Jestem mieszkanką ul. 
Grunwaldzkiej 5f. Moje pyta-
nie to:

Czy jest szansa, aby i u nas 
były domofony na kody, po-
nieważ widzę, że cała Grun-
waldzka oprócz naszego blo-
ku 5 posiada takie domofony 
a my nie... dlaczego???

Dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam
Mieszkanka 

- dane do wiadomości re-
dakcji

Zarząd SSM: Administra-
cja Osiedla „Węzłowiec” in-
formuje, że według zało-
żeń modernizacja domo-
fonów przy ul. Grunwaldz-
kiej 5 miała zostać wykona-
na w 2020 r. jednakże wy-

konawca podjął się wykonania tych 
prac jeszcze tej jesieni i zapewnił, 
że do końca bieżącego roku roboty 
zostaną wykonane w całości.

W klatkach przy ul. Grunwaldzkiej 
5A i B zmodernizowane domofony już 
zostały oddane do użytku i funkcjonu-
ją. Dodatkowo do dyspozycji miesz-
kańcy otrzymają klucz elektroniczny 
oraz indywidualny kod dostępu.

* - tytuł od redakcji

B I U R O  R O Z L I C Z E Ń  S S M  -  N O W E  M I E J S C E
Pod koniec września br. Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Wody  

zostało przeniesione  z dotychczasowego lokalu  przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 43A w os. „Chemik”  
do siedziby Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Bohaterów Westerplatte 20, pok. nr 31.
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A.A GAZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765 

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

tel. 512 385 600

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

tel. 533 336 454 

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

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

tel. 662 653 111

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

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

tel. 661 149 299 

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

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

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

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

tel. 799 971 984  

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

WYPOŻYCZALNIA elektronarzędzi, 
ceny już od 30 ZŁ/DOBA! Posiadamy 
szeroki zakres elektronarzędzi, takich 
marek jak: Bosch, Makita, Hilti. Godz. 
otwarcie 7.00 - 21.00, Siemianowice 
Śl., ul. Wróbla 14, tel. 799 971 984

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

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

OGŁASZAJ SIĘ W „MS” 
To się naprawdę opłaca

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

KOMPLEKSOWE przeprowadzki, 
utylizacja, 

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

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań - płyt-
kowanie, gładzie, zabudowy GK, instalacje 
elektryczne, wod-kan,        tel. 792 714 127  

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy, 

tel. 668 222 496

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

CHEMIA, matematyka, 
tel. 609 313 634

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

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

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, 

tapicerki karcherem, skuteczne 

odplamianie, Siemianowice Śląskie,
 tel. 604 243 950

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

To nie ogłoszenia Spółdzielni
W osiedlach spółdzielczych, jak zwykle w porze przeglądów szczelności gazu i wentylacji, pojawiają się róż-

nego typu ogłoszenia, oferujące usługi gazowe w formie atrakcyjnej promocji, zawiadomienia. Apelujemy 
o ostrożność przy wyborze. 

Chcemy mieszkać bezpiecznie. To oczywiste. Jeśli już 
zdecydujemy się na reklamowaną usługę, dochowajmy na-
leżytej ostrożności, zwłaszcza przy podpisywaniu umowy, 
czytając jej warunki, a jeśli jest możliwość to wcześniej kon-
frontując ofertę z innymi.

Okazuje się też - jak informuje jedna z firm gazowych 
wykonujących usługi gazowe na zlecenie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej - mieszkańcy bardzo często my-
lą ową reklamę z corocznymi przeglądami instalacji gazo-
wych i wentylacyjnych, zlecanymi przez Spółdzielnię. Infor-
macje bowiem zamieszczane są dokładnie w tym samym 
miejscu - na drzwiach klatki schodowej, tablicy ogłoszeń 
w środku. Dalej, jak wskazuje firma, niejednokrotnie po ta-
kim przeglądzie proponowane są niskiej jakości urządzenia 
za bardzo wysoką kwotę. Większość z nas nie jest zorien-
towana w realiach tego rynku i daje się nieraz naciągnąć.

 Pamiętajmy, wszystkie informacje o planowanych usłu-
gach (robotach) - nie tylko dotyczących przeglądów gazo-
wych i wentylacyjnych - zleconych przez Spółdzielnię, prze-
kazywane w formie pisemnych komunikatów rozwiesza-
nych w miejscu zamieszkania posiadają pieczątkę osiedlo-
wej administracji albo Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Pozostałe informacje (poza ogłoszeniami np. 
Tauron Dystrybucja) należy traktować jako formę reklamy, 
w dodatku zamieszczonej bez żadnego porozumienia z Za-
rządem Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej więc 
niezgodnie z Regulaminem Reklam.

Jako mieszkańcy mamy naturalnie możliwość korzysta-
nia z usług, poza tymi obowiązkowymi, corocznymi wyko-
nywanymi na zlecenie SSM. W dążeniu do poprawy nasze-
go bezpieczeństwa bądźmy jednak przezorni.

rg



23MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2019



24 MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2019

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

Czyszczenie i pranie
Tapicerek meblowych

Czyszczenie
Foteli i krzeseł

Czyszczenie
Dywanów i wykładzin

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503 BlankCzysto@gmail.com

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

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

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

STOMATOLOGIA - LECZENIE I PROTEZY ZĘBOWE

ul. E. Orzeszkowej 20, Siemianowice Śl. Michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97
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„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Podziękowanie
Wyborcza gorączka powoli opada, a to 

oznacza, że już najwyższy czas, by powie-
dzieć: dziękuję. Dziękuję za każdy głos 
wsparcia, każdy krzyżyk postawiony obok 
mojego nazwiska na karcie wyborczej.

Gdy zdecydowałem się kandydować 
do Sejmu, miałem tylko jedną obawę: 
jak przyjmą to moi pacjenci – ludzie, 
o których zdrowie walczę każdego dnia.

Ich dojrzała postawa i pewność, że 
wciąż będę walczył o ich zdrowie, choć 
w innym miejscu, które okazywali mi 
każdego dnia, były budujące.

Wielu z Was poparło moje starania 
i choć ostatecznie nie zajmę miejsca 
w sejmowych ławach, to czuję się zwy-
cięzcą. Wiem bowiem, że głosowali-
ście Państwo na mnie zarówno umysła-
mi, jak i sercami.

Za to i wiarę we mnie jeszcze raz
DZIĘKUJĘ.

prof. dr hab. nauk medycznych  
- kardiolog Andrzej Lekston
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MIESZKANIOWE

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

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

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

KUPIĘ mieszkanie i garaż,  
 tel. 881 652 241

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

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

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

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

RÓŻNE

KUPIĘ antyki, starocie, 
  tel. 502 670 037

KUPIĘ skrzypce i akordeon,  
 tel. 518 228 772

SAMOCHODOWE
AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191
GARAŻ kupię, wynajmę,  
 tel. 509 954 191
KUPIĘ garaż w Bytkowie,  
 tel. 887 060 438
KUPIĘ garaż przy ulicy Okrężnej,  
 tel. 695 233 393
KUPIĘ garaż na Chemiku,  
 tel. 795 234 708
KUPIĘ garaż na osiedlu „Chemik”, 
  tel. 507 598 950
KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

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

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

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

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

Dom Kultury „CHEMIK”, Siemianowice Śląskie - Bytków ul. Niepodległości 51

Te r m i n y  z a j ę ć  z e s p o ł ó w 
 i  k ó ł e k  z a i n t e r e s o w a ń

DLA KAŻDEGO: 
dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

Poniedziałek
14.00 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 20.00 Spotkanie Klubu Seniora - Klub Centrum (ul. 

Powstańców 54)
16.00 - 20.00 Próby zespołów muzycznych
18.00 - 20.15 Nauka gry na gitarze
18.00 - 21.00 Hip-hop - zajęcia taneczne dla młodzieży

Wtorek
11.00 - 14.00  Próby zespołów muzycznych
13.30 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 20.00  Spotkanie Stowarzyszenia Amazonek 

„Razem”
16.00 - 20.00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
16.00 - 18.00  Strzelanie.  

Zajęcia z bronią pneumatyczną
18.00 - 21.00  Nauka gry na gitarze

Środa
14.00 - 18.00 Spotkania koła Polskiego Związku Niewido-

mych - Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
16.00 - 18.00 Nauka gry na pianinie
17.00 - 18.00 Zumba fitness. Zajęcia taneczno-rekreacyj-

ne dla każdego
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego
16.00 - 21.00 Skat dla każdego

Czwartek
14.00 - 21.00 Spotkanie Klubu Seniora w DK „Chemik”
16.00 - 20.00 Próby zespołów muzycznych

Piątek
15.00 - 20.00 Nauka gry na gitarze
16.00 - 21.00 Tenis stołowy - po uprzednim uzgodnieniu
16.00 - 20.00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30 Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną

P o ł a m  g ł o w ę

SUDOKU 11/19 
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SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU 

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

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

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

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

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.
Nowy Wielki Mur

Wyobraź sobie, że Ziemię 
wzdłuż równika przepasano 
olbrzymim murem, składają-
cym się z 169834650822354 
cegieł. Każda cegła waży 
1,5 kg. O ile kilogramów Zie-

mia stałaby się cięższa, gdy-
by postawiono na niej ta-
ki mur?

Przez most
Adam, Boguś, Czesiek 

i Darek muszą przejść przez 
most na drugą stronę rze-
ki. Jest ciemno, więc potrze-
bują świeczki do przejścia. 
Adam przejdzie trasę mostu 
w 1 minutę, Boguś – w 2 mi-
nuty, Czesiek – w 5 minut, 
a Darek – w 8 minut. Most 
jest słaby, więc mogą cho-
dzić samodzielnie lub w pa-

rze (wtedy idą tempem naj-
wolniejszego). Jaki może 
być minimalny czas przej-
ścia tej trasy? Pamiętaj, że 

zawsze trzeba przechodzić 
ze świeczką, więc musisz 
uwzględnić fakt, że czasem 
ktoś się musi wracać…

Zagadka
Co może mieć kolano przy 

brodzie, chociaż nie ma ani 
nóg, ani brody?

Ciastka
Na stole jest 5 ciastek 

i przy stole siedzi 5 osób. 
Każda z osób wzięła ciastko, 
a pomimo to jedno zostało 
na talerzu. Jak to możliwe?

Dodam, że nie było tak, 
aby ktoś wziął ciastko 
i odłożył je z powrotem

Rozwiązanie SUDOKU 10/19
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CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
   tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nowe zajęcia, nowe możliwości

Dom Kultury „Chemik” udostępnił nowy terminarz 
zajęć. Z propozycji mogą korzystać mieszkańcy 

w każdym wieku. Są nowości, 
a być może wkrótce dojdą i ko-
lejne pozycje…

Mówi Zbigniew Krupski - kie-
rownik Domu Kultury „Chemik”: - 
Pod egidą spółdzielczego domu 
kultury od wielu lat działają dwa 
kluby seniora. Swoje miejsce tu 
znalazło kilka siemianowickich sto-
warzyszeń, mamy instruktorów, 
prowadzących zajęcia muzyczne. 
Mieszkańcy lubiący grać w karty, 
w środy mogą przyjść na brydża albo skata. Są w ofercie 
i takie propozycje, których w najbliższej okolicy nie znaj-

dziemy - krótkofalarstwo czy strzelectwo z broni pneuma-
tycznej - wylicza kierownik „Chemika”. - Mamy też pewne 

nowości w programie. Do nich na-
leżą zajęcia taneczno-rekreacyjne 
zumba fitness i hip-hop, na które 
gorąco zapraszamy. Przymierzamy 
się również do udostępnienia miej-
sca na korepetycje z języka angiel-
skiego dla dzieci z klas 1-8. Zainte-
resowanych prosimy o kontakt te-
lefoniczny bądź osobisty. Dążymy 
do tego, by ten spółdzielczy ośro-
dek kultury jak najbardziej w spo-
sób urozmaicony i atrakcyjny dla 

mieszkańców w różnym wieku ożywić  - wskazuje Krupski.
rg
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Jasiu spóźnia się na lekcję. Nauczy-
cielka pyta go:

- Dlaczego się spóźniłeś?!
Jasio odpowiada:

- Proszę Pani, myłem zęby, ale to już 
więcej się nie powtórzy!

J K L
- Panie kelner, to wino jest ciepłe - 

denerwuje się gość w restauracji.
- To niemożliwe! Przed chwilą sam 

dolewałem do niego zimnej wody.
J K L

 W barze rozmawia dwóch facetów. 
Jeden mówi:

- Otwieram sklep, pilnie szukam 
wspólnika.

- To dobrze się składa, właśnie szu-
kam jakiegoś zajęcia.

- No to jesteśmy umówieni wieczo-
rem. Przynieś łom.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Gatunek małpy; 

8. Ciało niebieskie z warkoczem; 
9. Manila; 10. Statua; 11. Czarcia 
wierzba; 12. Nie katoda; 13. Okien-
ko w banku; 15. Rozgrywka sporto-
wa; 17. Część należności; 18. Oszu-
stwo; 19. Waga opakowania; 22. Unij-
na waluta; 23. Relacja; 26. Bierwio-
no; 27. Choroba oczu; 30. Widnieją na 
przekroju drzewa; 31. Prosta prądni-
ca; 32. Ostra przyprawa; 33. Mniszek 
lekarski; 34. Życiowe motto; 35. Biała 
skała; 36. Kucyk z włosów.

PIONOWO: 1. Mebel z szufladami; 
2. Miejsce imprez z pompą; 3. Ciamaj-
da; 4. Czarna w Afryce; 5. Długi kij; 
6. Meander; 7. Ćmi papierosy; 13. Mia-
ra pereł; 14. Wśród psów; 15. Model 
budynku; 16. Część Siemianowic Ślą-
skich; 20. Australijski tubylec; 21. Ru-
da miedzi; 23. Kołowy Transporter 
Opancerzony; 24. „Śląska Akademia 
Senior@”, o której pisaliśmy w „Mojej 
Spółdzielni”: 25. Mała rzeka; 28. Baj-
kowy wróbel; 29. Głębia morska.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 25 listopada br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 11/2019 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 11/19 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 10/2019 z hasłem: Jesienne klima-
ty otrzymują: Izabela Grajdek, ul. Wł. 
Jagiełły 9B (I); Dorota Kokoszka, ul. 
Grunwaldzka 4 (II); Teresa Sroczyń-

ska, ul. K. Szymanowskiego 10 (III).
Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-

my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór wygranych. Funda-
torem pierwszej nagrody jest PHU 
MMJ Marcin Janos, a pozostałych 
Arcon s.c. Arciszewscy Barbara 
i Witold.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-

stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 

redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/

krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku 

„Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska i miej-

sca zamieszkania wskazanego w nadesła-

nym rozwiązaniu) do jednorazowego losowa-

nia i publikacji jego wyniku w kolejnym wyda-

niu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 

mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-

nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-

rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-

ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane 

do 6 miesięcy.
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Przed nami Andrzejki więc niewykluc-
zone, że młodzież spotka się w dom-
ach by pobawić się i powróżyć. Czasa-
mi też podejmujemy gości i wtedy po-
jawia się problem, co podać, by chociaż 
troszeczkę zaskoczyć przybyłych. 

Podane przykłady można dowolnie 
urozmaicać, można tworzyć własne kom-
pozycje. Ich zaletą jest prostota, dostępność 
składników i... niewielki koszt.

Zapiekanka makaronowo-warzyw-
na – 35 dag grubego makaronu, np. 
kokardki,15 dag startego żółtego sera, 
1 kg mieszanych warzyw (marchew, pi-
etruszka, seler, por), 2 łyżki koncentra-
tu pomidorowego, 2 cebule, olej, sól, 
pieprz, papryka. Warzywa umyć, razem 
z cebulą zetrzeć na tarce, przesmażyć 
na oleju. Gdy zmiękną, dodać przeci-
er i przyprawy. Makaron ugotować 
zgodnie z przepisem, wyłożyć do 
żaroodpornego naczynia, wymieszać 
z duszonymi jarzynami, posypać star-
tym serem. Zapiec w nagrzanym 
piekarniku. Zamiast oleju można użyć 
wędzonego boczku, ok. 15 dag.

Jajka zapiekane z groszkiem 
i fasolką – 5 jaj, puszka groszku, pusz-
ka fasolki szparagowej, 30 dag ugotow-
anych w łupinach ziemniaków, 3 pomi-
dory, szklanka śmietany, 5 dag startego 
żółtego sera, sól, pieprz, papryka, posie-
kana zielona pietruszka. Żaroodporny 
półmisek wysmarować masłem. Na dnie 
ułożyć odcedzoną z zalewy fasolkę, 
posolić, popieprzyć, posypać częścią 
utartego sera. Obrane i pokrojone w plas-
try ziemniaki ułożyć na fasolce, doprawić, 
przykryć groszkiem i ćwiartkami pomido-
ra. Śmietanę roztrzepać z jednym jajk-
iem, posolić, wylać na potrawę. Na jej 
powierzchni uformować 4 wgłębienia, 
w które wbić po jednym jajku. Całość 
posypać resztą sera, zapiec w nagrza-
nym piekarniku. Podawać gorące, posy-
pane zielona pietruszką.

Kasza gryczana zapiekana z serem 
– 25 dag kaszy gryczanej, łyżka oleju, 
1/2 kg białego sera, 2 jajka, sól, pieprz, 
łyżka masła, posiekana zielona pietrusz-
ka, ok. szklanki kwaśnej śmietany. Kaszę 
ugotować na sypko. Ser zemleć lub do-
brze rozetrzeć, dodając do niego jaj-
ka, pietruszkę i przyprawy. W ogniood-
pornej formie ułożyć warstwę kaszy, se-
ra i przykryć resztą kaszy. Powierzchnię 
wyrównać, polać 3 łyżkami śmietany. Za-
piec w piekarniku. Podawać z pozostałą 
śmietaną i dowolną surówką.
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Mężczyźni spod 
znaku Barana ko-
chają dzieci i dba-
ją o nie, ale na co 

dzień mało interesują się synem, czy 
córką. Po prostu małe dzieci ich nudzą 
i pozostawiają tę domenę kobietom. 
Panie Baran są dobrymi, chociaż nie-
co surowymi i wymagającymi matkami.

Pan Byk, który jest 
domatorem, choćby 
z tego powodu dużo 
przebywa ze swoimi 

dziećmi i poświęca im nieco uwagi. 
Nie za dużo jednak, bo woli zajmować 
się swoimi sprawami. Nie jest szcze-
gólnie czułym ojcem, rzadko swoje 
dziecko przytuli.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem, 
a szczególnie kobie-
ty, lubią dzieci miłe, 

a przede wszystkim inteligentne. Ta-
kie maluchy mogą liczyć na ich uwa-
gę i różne dowody sympatii. Dłuższe 
przebywanie z dziećmi jest jednak dla 
Bliźniąt męczące.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Raka, 
bardzo starasz się 
okazywać dzieciom 

sympatię, ale nie zawsze Ci się to 
udaje. Zajęty sobą i swoim i sprawa-
mi nie za bardzo rozumiesz psychikę 
dzieci i nie zawsze potrafisz się do ich 
poziomu dostosować.

Pan Lew dobrze 
czuje się w otocze-
niu dzieci i może dla-
tego wielu ludzi uro-

dzonych pod tym znakiem wybiera za-
wód pedagoga. Minusem w obcowa-
niu Lwów z dziećmi jest narzucanie im 
własnych poglądów i życzeń w spo-
sób nieco apodyktyczny.

Jeśli masz matkę 
spod znaku Panny, to 
na pewno otrzymasz 
staranne wychowa-

nie i nauczy Cię ona wszystkiego, co 
może Ci się przydać w życiu. Oczywi-
ście dzieci nie doceniają tych walorów 
i rygorom poddają się z przymusu. 

Wagi, podobnie jak 
Bliźnięta, lubią dzie-
ci udane, czyli este-
tyczne i inteligentne. 

Takim malcom ze swego otoczenia są 
skłonne poświęcić trochę czasu. Chęt-
nie dają prezenty i jeśli dziecko zyska-
ło ich sympatię może liczyć na hojność.

Pan Skorpion jest 
zbyt zajęty swoimi pro-
blemami, aby poświę-
cać dużo czasu dzie-

ciom. Nie lubi bywać w domach gdzie 
są małe dzieci, na które jest skierowa-
na uwaga obecnych. O swoje dzieci dba 
i stara się je dobrze wychowywać.

Nie tylko Pani, ale 
również Pan Strze-
lec bardzo lubią dzie-
ci i co ważniejsze po-

trafią nawiązać kontakt z małymi ludź-
mi. Dzieci ich uwielbiają i chętnie prze-
bywają w ich towarzystwie. Może, dla-
tego, że ze Strzelcem trudno się nu-

dzić?
Nie łatwo być cór-

ką, czy synem Kozio-
rożca. Rodzice spod 
tego znaku są nie tyl-

ko wymagający, ale i bardzo konse-
kwentni. Jeśli taki rodzic postanowi, że 
syn ma być lekarzem, czy inżynierem, 
to na pewno postawi na swoim. 

Ryby są bardzo do-
brymi rodzicami. Po-
święcają swoim dzie-
ciom tak dużo czasu, 

jak to tylko jest możliwe. Kochają nie 
tylko swoje dzieci, ale również obce, 
tak że w ich domu zawsze pełno jest 
kolegów i koleżanek syna, czy córki

Wodniki nie prze-
padają za małymi 
dziećmi, z którymi 
trudno im nawiązać 

kontakt. Chętnie natomiast przebywa-
ją w towarzystwie dorastającej mło-
dzieży i potrafią znaleźć wspólny ję-
zyk z nastolatkami, szczególnie jeżeli 
są pedagogami.

Czy lubisz 
dzieci?

Nie tylko 
na Andrzejki
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Treningi już pod dachem
Zgodnie z zapowiedziami trenerów, bezpłatne treningi piłkarskie, organizowane przez Siemianowicką Spółdziel-

nię Mieszkaniową przeniosły się do czterech sal gimnastycznych siemianowickich szkół. Dodajmy, że to owoc 
porozumienia z Miastem – już bodaj siódmy raz z (u)rzędu.

Cztery sale
W tym roku zajęcia w salach gimna-

stycznych odbywać się będą w: Zespo-

le Szkół Sportowych w Bytkowie, Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Michałkowicach, Szko-
le Podstawowej nr 16 w „Bańgowie”, 

a także, co jest nowością, w Szkole 
Podstawowej nr 1 w osiedlu „Chemik”.

Ważne. W okresie jesienno-zimowym 

zajęcia organizowane są tylko dla grup 
młodszych i starszych. Treningi dodat-
kowe wrócą dopiero w maju, wraz z po-
wrotem na boiska wielofunkcyjne

Pierwsza okazja do spróbowania się 
młodych piłkarzy w salach gimnastycz-
nych nadarzyła się w nowym tygodniu 

po Dniu Wszystkich Świętych i długim 
weekendzie.

Na do widzenia 
boiskom

Zanim to nastąpiło, odbyły się ostat-
nie treningi na wolnym powietrzu 
w tym roku. Październikowe popołu-
dnia w większości były ładne, stąd za-
jęcia z piłką odbywały się bez prze-
szkód, przy dobrej frekwencji. Prowa-
dzone przez trenerów intensywnie, by 
maksymalnie wykorzystać czas ostat-
nich dni przy tak korzystnych warun-
kach atmosferycznych.

Zapisy? Otwarte
Uczestnictwo w zajęciach nie kosz-

tują nawet złotówki. Wystarczy przyjść 
z dzieckiem na jedno z zajęć i wypi-
sać odpowiednią deklarację, jaką ma-
ją przy sobie trenerzy. Należy pamię-
tać jednak o sztywno ustalonym prze-
dziale wiekowym 7-12 lat (funkcjonu-
ją dwie grupy podstawowe – 7-9 i 10-
12 lat).

rg

Nowy terminarz zajęć piłkarskich 
 w salach gimnastycznych:

-„Węzłowiec”/„Młodych”, Zespół Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3  
– poniedziałki

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

- „Chemik”/„Tuwima” Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Niepodległości 47  
– środy

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

- „Bańgów”, Szkoła Podstawowa nr 16, ul. K. Szymanowskiego 11  
 – środy

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

- „Michałkowice”, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,  
ul. W. Budryka 2 – 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.
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Im bliżej terminu wywózki wystawisz
materiały wielkogabarytowe,

tym krócej będziesz na to patrzeć
Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  

informacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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Wszak dom, nie kończy się na progu 
mieszkania. To klatka schodowa, osie-
dle, miasto… Bądźmy wrażliwi na takie 

głupie zachowania. Jeśli teren nie jest 
objęty monitoringiem, to właśnie nasza 
reakcja na widziane negatywne zacho-
wania - bezpośrednia albo pośrednia 
przez policję, straż miejską - przyczy-

ni się do tego, że po prostu ich będzie 
mniej. Dziś to między innymi określa się 
jako postawa obywatelska.  Jeśli nie bę-
dziemy odpowiednio reagowali, tacy de-
likwenci, jakich efekt działania mamy na 
zdjęciach obok, będą czuli się bezkarnie. 
Pewnie. I jeszcze będą się z tego śmiać.

A w osiedlach zanotowano:
Osiedle „Chemik”

- Walerego Wróblewskiego 39-41 - 
bohomazy na zabudowanym śmiet-
niku i osłonie miejsca składowania 
materiałów wielkogabarytowych.

Osiedle „Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 3-5-7 boisko 

wielofunkcyjne - zniszczono częścio-
wo ogrodzenie,

- Władysława Jagieły 3C - kolejny raz 
uszkodzono zamek w drzwiach wej-
ściowych do klatki schodowej.

Osiedle „Młodych”
- Jana Stęślickiego 8-9-10 - oskóro-

wano korę młodego drzewa. 
rg

Pomógł ustalić sprawcę
Obraz zarejestrowany na kamerze monitoringu wizyjnego siłowni zewnętrznej w osiedlu „Młodych” 

  przyczynił się do ustalenia sprawcy kradzieży rowerów, do jakich dochodziło w ostatnich miesiącach na te-
renie naszego miasta.

Jak na dłoni
Kamera uchwyciła mo-

ment kradzieży jednośladu, 
pozostawionego przy jed-
nej z ławek siłowni na wol-
nym powietrzu w osiedlu 
„Młodych” i sprawcę. Zgło-
szoną sprawą zajęła się 
policja. Dzielnicowy z te-
go rejonu - młodszy aspi-
rant Szymon Ochmann 
razem z innym dzielnico-
wym, starszym aspirantem 
Łukaszem Hebdą zwróci-
li się o udostępnienie zapi-
su monitoringu. Dzięki te-
mu, szybko udało się ustalić 
tożsamość delikwenta, któ-

rym okazał się 19-letni ucie-
kinier z zakładu popraw-

czego. Jak się okazało, był 
on odpowiedzialny za sze-

reg innych podobnych kra-
dzieży. Część mienia udało 
się odzyskać, w tym rower 
skradziony z siłowni. Mło-
demu mieszkańcowi mia-
sta postawiono już zarzuty. 
Grozi mu do 5 lat więzienia. 
On sam póki co trafił z po-
wrotem do zakładu popraw-
czego.

Monitoring wizyjny jest 
dziś znaczącym elemen-
tem przy ustalaniu spraw-
ców przestępstw, budują-
cym równocześnie poczu-
cie bezpieczeństwa miesz-
kańców.

rg

Systemem monitoringu objęte są m.in. tereny 
rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowe, tu:  

siłownia w os. „Młodych”

Reaguj
Zawsze znajdzie się jeden czy drugi dureń, któremu przeszkadza  

 otoczenie. Rezultaty tego możemy co jakiś czas zobaczyć w osiedlu, 
czyli naszym domu.
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

  

 

 

  

   
  

  

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

Śmiiiga! 79,99
zł/mies.

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

 

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

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

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

Zapraszamy do salonów Orange

s-532/10-19

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Jesienne porządki

Po sezonie lęgowym


