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e-mail do redakcji:e-mail do redakcji:

ssmssm@@poczta.fmpoczta.fm

NaNa
stronach:stronach:

Ze względu na pandemię koronawirusa, dyżur redaktora 
 (poniedziałki 15.30-16.30), czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można nadsyłać pytania, swoje problemy na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm

Plany przyjęte            Choinka to coś więcejPlany przyjęte            Choinka to coś więcej
Z drzew posypało…              Karp w ogniu…Z drzew posypało…              Karp w ogniu…

Wielu świątecznych Wielu świątecznych 
radości i serdeczności radości i serdeczności 

Niezapomnianych Niezapomnianych 
chwil przy kolorowej chwil przy kolorowej 
choince,choince,

Zdrowia, miłości, Zdrowia, miłości, 
spokoju oraz pogody spokoju oraz pogody 
duchaducha

i samych i samych 
pomyślnych dni pomyślnych dni 
w Nowym Roku!w Nowym Roku!

życzążyczą

Rada Nadzorcza, Zarząd,  Rada Nadzorcza, Zarząd,  
Rady Osiedla SSMRady Osiedla SSM

oraz  Redakcja „MS”oraz  Redakcja „MS”

Jest w moim Kraju zwyczaj,Jest w moim Kraju zwyczaj,

że w dzień wigilijny,że w dzień wigilijny,

Przy wejściu pierwszej gwiazdyPrzy wejściu pierwszej gwiazdy

wieczornej na niebie,wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnegoLudzie gniazda wspólnego

łamią chleb biblijny,łamią chleb biblijny,

Najtkliwsze przekazującNajtkliwsze przekazując

uczucia w tym chlebie.uczucia w tym chlebie.

C.K. NorwidC.K. Norwid
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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

s-549/03-20

„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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SPRAWDŹ STAN SWOJEGO KONTA I  ZLIKWIDUJ ZASZŁOŚCI DO 31. 12. SPRAWDŹ STAN SWOJEGO KONTA I  ZLIKWIDUJ ZASZŁOŚCI DO 31. 12. br.br.

WWielkiielki k konkursonkurs 2020 2020
T   T     ylko kilkanaście dni pozostało do końca 2020 roku. Wkrótce wkroczymy w Nowy Rok. Sylwester za sprawą ob-

ostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa do hucznie obchodzonych należeć nie będzie. Upływające 
nieubłaganie godziny kończącego się roku są natomiast ostatnim dzwonkiem na wyrównanie swych ewentualnych zale-
głości, często nieznacznych, wobec SSM, tak by zostać ujętym w spisach uczestników Wielkiego Konkursu SSM 2020.

Zasady Wielkiego konkursu:
KAŻDY MIESZKANIEC ZASOBÓW SSM, KTÓRY NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU BĘDZIE POSIADAŁ

MNIEJ NIŻ 10 ZŁOTYCH ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ 
ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU. Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2021 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!

Rada Nadzorcza i Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej od kilkunastu lat adresują konkurs do 
wszystkich, którzy regularnie wnoszą opłaty i na koniec da-
nego roku kalendarzowego na swym koncie w SSM nie po-
siadają niedoboru finansowego nie przekraczającego łącz-
nie 10 zł według stanu na 31. 12. 2020 r. Podstawowym 
celem konkursu jest zmobilizowanie jak największej grupy 
mieszkańców do zapoznania się ze stanem swoich wpłat 
czynszowych i w przypadku stwierdzenia zaległości – ure-
gulowania ich do końca grudnia br. Zdajemy sobie spra-
wę, że wiele rodzin posiada poważne problemy finansowe. 
Mieszkańcy nie płacą czynszów z różnych powodów. Jedni 
z trudnością wiążą koniec z końcem, drudzy świadomie nie 
regulują swoich należności. Utrata pracy, brak dochodów, 
poważna choroba jednego z członków rodziny powodują, 
że ludzie przestają regulować swoje zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finansowa Spółdzielni może tak-
że ulec zachwianiu, w konsekwencji prowadząc do opóź-

nienia w regulowaniu należności wobec dostawców usług 
i mediów, co stanowi realne zagrożenie dla prawidłowej 
eksploatacji i w efekcie ugodzi w nas samych. Dodatkowo, 
dostawcy mają pełne prawo naliczania karnych odsetek od 
niezapłaconych sum, te zaś mogą stać się nadobowiązko-
wymi zobowiązaniami do pokrycia przez Spółdzielnię, czyli 
w konsekwencji przez nas zamieszkałych.

W Wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, którego należności 

na koniec roku względem SSM są mniejsze od 10 zło-
tych. Zasada ta dotyczy wszelkich należności zarówno 
głównej, jak i ewentualnych odsetek z tytułu nietermino-
wych wpłat.

Jak dowodzą minione lata, na wiele osób Konkurs działa mo-
bilizująco, a koniec roku to właściwy moment na uporanie się 
z zaległościami tak, by w Nowy Rok wejść bez finansowych za-
szłości i z szansą na uczestnictwo w losowaniu cennych nagród 
rzeczowych oraz zwolnienia z czynszu w części eksploatacja.

BBylibyśmy całkowicie usatysfak- 
 cjonowani gdyby nawet ta jed-

na informacja o zniszczeniu szyby 
nie znalazła się na łamach bieżące-
go wydania. Nie należymy do malkon-
tentów więc oby był to pozytywny pro-
gnostyk na kolejne miesiące, bo pa-
miętajmy: każda celowa dewastacja 
czegoś, co mogłoby służyć miesiąca-
mi, latami to zbędne wydatki nawet, 
jeżeli koszt wynosi parę złotych. Ten 
koszt pokrywany z naszych wpłat, to 
po prostu wyrzucanie pieniędzy w bło-
to, naszych pieniędzy, bo nikt inny na 

utrzymanie budynków, ich otoczenia 
nie płaci jak My. Tolerując zniszcze-
nia zubażamy remontowe budżety nie 
mówiąc o fatalnym wpływie na wygląd 
otoczenia i naszego budynku.

Przed nami święta i powitanie no-
wego roku, w te świąteczne dni 
(optymalnie na cały rok) życzymy 
wszystkim jak najmniejszej ilości 
– najlepiej wcale – dewastacji.

A w osiedlach zanotowano:
im. Juliana Tuwima

- Hermana Wróbla 7D – uszkodzono 
szybę w drzwiach wejściowych. pes

Dbaj o swojeDbaj o swoje
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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

Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406
Agencja EXPERT - w siedzibie SSM - nieczynne do odwołania
poniedziałki:  godz. 9.00-17.00
wt., śr.,czw.: godz. 9.00-15.00
piątki:  godz. 8.00-13.00

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 SSM 602 672 890
Pogotowie DŹWIGOWE (całodobowe)  730 330 713

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

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17DYŻURUJE: poniedziałek 170000-20-200000; ; 
wtorek, środa, czwartek 15wtorek, środa, czwartek 150000-20-200000;;

piątek 13piątek 130000-20-200000; sobota 8; sobota 80000-20-200000; niedziela 8; niedziela 80000-20-200000

Ze smutkiem zawiadamiamy,  
że w listopadzie br. odeszli od nas

śp. Aniela Zberecka,
śp. Franciszek Harazin

wieloletni pracownicy  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rodzinom, krewnym i znajomym wyrazy głębokiego 
współczucia składają

 Rada Nadzorcza, Zarząd  i pracownicy
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kasy nie ma
Zarząd SSM informuje, 
że w związku z rezygnacją z dniem 01. 12. 2020 r. z prowadzenia KASY 

w siedzibie Dyrekcji SSM przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 przez Agencję 
Opłat EXPERT oraz braku chętnych na objęcie tego punktu z powodu zbyt ma-
łej liczby osób wpłacających, KASA w budynku Dyrekcji nie będzie już czynna. 

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, poza wpłatami 
opłat czynszowych i eksploatacyjnych na konto Spółdzielni w oddziałach ban-
ków czy instytucji finansowych polecamy również inne, bezgotówkowe, formy 
zapłaty np.:
− polecenie zapłaty – realizowane przez SSM w odpowiedniej wysokości na 

podstawie wyrażonej zgody przez lokatora na obciążanie jego rachunku 
bankowego – usługa bezpłatna,

− tradycyjny przelew bankowy – płatność realizowana samodzielnie przez lo-
katora korzystającego z bankowości internetowej,

− płatność on-line przez e-kartotekę – usługa po zalogowaniu się do e-karto-
teki poprzez panel klienta.
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Znajomość prawa jest nieodzowna dla współczesnego człowieka. Prawne kwestie otaczają nas z każdej strony 
i towarzyszą nam praktycznie na każdym kroku. My na liczne prośby mieszkańców od bieżącego wydania pu-

blikować będziemy pewne prawne zagadnienia z jakimi się spotykamy w bieżącym funkcjonowaniu. Mamy nadzie-
ję, że przybliżą one prawniczą materię. Oczywiście czekamy na Wasze propozycje P.T. Czytelnicy.

Podarować mieszkanie
Co powinny wiedzieć osoby chcące przekazać w da-

rowiźnie mieszkanie będące w zasobach spółdzielni 
mieszkaniowej?

W Spółdzielni wyróżniamy trzy główne 
typy prawa do mieszkania:

- spółdzielcze lokatorskie,
- spółdzielcze własnościowe
 oraz prawo odrębnej własności.

Spółdzielcze lokatorskie prawo  
do mieszkania

 może należeć do jednej osoby albo wspólnie do małżon-
ków. Jest prawem niezbywalnym, co w praktyce oznacza, 
że nie można go sprzedać ani darować, nie można też na 
nim założyć księgi wieczystej a tym samym zaciągnąć kre-
dytu pod hipotekę. Osoba, której przysługuje takie prawo 
ma możliwość jego przekształcenia w odrębną własność 
poprzez złożenie stosownego wniosku a w konsekwencji 
podpisanie aktu notarialnego ustanawiającego prawo od-
rębnej własności.

Spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania
może należeć do kilku osób, można je sprzedać, daro-

wać, a także założyć na nim księgę wieczystą i zaciągnąć 
kredyt pod hipotekę. Jakiekolwiek umowy dotyczące zbycia 
takiego prawa wymagają formy aktu notarialnego. Osoba 
posiadająca takie prawo może również wystąpić do Spół-
dzielni z wnioskiem o jego przekształcenie w odrębną wła-
sność.

Prawo odrębnej własności do mieszkania
powstaje z chwilą podpisania z przedstawicielem Spół-

dzielni aktu notarialnego, co skutkuje również założeniem 
księgi wieczystej (o ile nie została wcześniej założona przez 
właściciela – co mogło mieć miejsce tylko  w przypadku 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Miesz-
kanie z odrębną własnością może należeć do kilku osób, 
podobnie jak w przypadku spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu można je sprzedać lub darować, dodatko-
wo jego właściciele mają możliwość sporządzenia na wy-
braną osobę umowy dożywocia.

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych spółdzielcze lokatorskie pra-

wo do mieszkania jest niezbywalne, swobodnie dyspono-
wać można jedynie spółdzielczym własnościowym prawem 
do lokalu lub prawem odrębnej własności (sprzedać lub da-

rować). Zarówno sprzedaż, jak i daro-
wizna powinna zostać zawarta w for-
mie aktu notarialnego. Bez zachowa-
nie tej formy, umowa będzie nieważ-
na. W związku z tym w celu dokonania 
darowizny należy udać się do notariu-
sza w celu spisania umowy, w której zo-

staną zawarte oświadczenia zainteresowanych osób. Dar-
czyńca zobowiąże się do bezpłatnego przeniesienia przy-
sługującego prawa do lokalu na osobę obdarowaną, która 
oświadczy o przyjęciu darowizny. Notariusz przygotowuje 
umowę w oparciu o niezbędne dokumenty, tj.:
- zaświadczenie o posiadanym prawie do lokalu (spółdziel-

cze własnościowe prawo),
- akt notarialny, przydział lub umowa ustanowienia prawa 

do lokalu,
- wypis z Księgi Wieczystej (jeśli została założona)

oraz dokumenty tożsamości.
Osoby chcące dokonać darowizny muszą liczyć się 

z kosztami sporządzenia aktu notarialnego, które zależne 
są od wartości mieszkania oraz tego, czy na danym loka-
lu została założona Księga Wieczysta. Jeżeli osobą obda-
rowaną jest najbliższy członek rodziny (małżonek, zstęp-
ny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) zgod-
nie z art. 4a ustawy o podatkach od spadków i darowizn zo-
staje zwolniony od zapłacenia podatku od spadków i daro-
wizn. W ostatnim czasie krąg osób mogących skorzystać ze 
zwolnienia podatkowego w przypadku darowizny został po-
szerzony również o osoby tworzące rodzinę zastępczą lub 
prowadzące rodzinny dom dziecka.

Opłata za spisanie aktu darowizny zostaje ustalona przez 
notariusza po przedłożeniu wszystkich dokumentów i usta-
leniu wartości mieszkania.

Po dokonaniu wszystkich niezbędnych formalności u no-
tariusza należy udać się do Spółdzielni (Dział Członkowsko-
-mieszkaniowy i lokali użytkowych pok. nr 11) w celu zmia-
ny właściciela mieszkania w rejestrach Spółdzielni.      sob

Z prawem  
na ty § §

W porządku obrad tym razem znala-
zły się trzy plany stanowiące niejako 
podstawę funkcjonowania SSM.

Zadaniem Rady było decydujące 
omówienie i zatwierdzenie, bądź nie, 
planów:
- gospodarczo-finansowego Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
na rok 2021,

- rzeczowo-finansowego robót remon-
towych funduszu centralnego i pod-
stawowego na nieruchomościach 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej na rok 2021,

- inwestycyjnego na rok 2021.
Nadmieńmy w tym miejscu, że nie-

co wcześniej na posiedzeniach Komisji 
stałych Rady – odbyto je także zgod-

nie z przepisami sanitarnymi – szcze-
gółowo rozpatrzono wymienione do-
kumenty. Po przedstawieniu pozytyw-
nych opinii podjętych przez Komisje:
- Gospodarki Zasobami Mieszkanio-

wymi,
- Rewizyjnej,
- Organizacyjno-Samorządowej i Spo-

łeczno-Kulturalnej
Rada przyjęła Plany do realizacji 

w przyszłym roku.
W bieżącym wydaniu „MS” przedsta-

wiamy plany rzeczowo-finansowe ro-
bót remontowych i konserwacyjnych 
dla trzech osiedli. Plany dla kolejnych 
osiedli zamieścimy w styczniu.  pes

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przyjęto plany na 2021
30 listopada br. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Rady Nad-

zorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podobnie jak 
poprzednie w związku z pandemią koronawirusa przeprowadzono je kore-
spondencyjnie zgodnie z art. 3 ustawy COVID-19.
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Osiedle „CENTRUM”
Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE Według potrzeb

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Tadeusza Kościuszki 3 Zabudowa śmietnika 1 szt.

2 Brzozowa 12 Zabudowa śmietnika 1 szt.

3 Jana Pawła II 21 Zabudowa śmietnika
1 szt.

4 Jana Pawła II 22 Zabudowa śmietnika

5 Krucza 1 Izolacja fundamentów 60 m2

6 Kolejowa 5 Usuwanie korozji biologicznej z elewacji 810 m2

7 Kolejowa 6 Usuwanie korozji biologicznej z elewacji 270 m2

8 Krucza 2 Usuwanie korozji biologicznej z elewacji 210 m2

9 Krucza 3 Usuwanie korozji biologicznej z elewacji 210 m2

10 Powstańców 46A Usuwanie korozji biologicznej z elewacji 800 m2

11 Ryszarda Gansińca 2 Rozbudowa placu zabaw

1 szt.

12 Ryszarda Gansińca 4 Rozbudowa placu zabaw

13 Ryszarda Gansińca 6 Rozbudowa placu zabaw

14 Ryszarda Gansińca 7 Rozbudowa placu zabaw

15 Ryszarda Gansińca 8 Rozbudowa placu zabaw

16 Ryszarda Gansińca 9 Rozbudowa placu zabaw

17 Ryszarda Gansińca 10 Rozbudowa placu zabaw

18 Ryszarda Gansińca 11 Rozbudowa placu zabaw

19 Michałkowicka 17-23A Rozbudowa placu zabaw

20 Spokojna 1-3 Rozbudowa placu zabaw

21 Powstańców 46-54c Doraźne naprawy placów zabaw

Według potrzeb

22  Kolejowa 1 Doraźne naprawy placów zabaw

23  Kolejowa 2 Doraźne naprawy placów zabaw

24  Kolejowa 3 Doraźne naprawy placów zabaw

25  Kolejowa 4 Doraźne naprawy placów zabaw

26  Kolejowa 5 Doraźne naprawy placów zabaw

27  Kolejowa 6 Doraźne naprawy placów zabaw

III ROBOTY MALARSKIE

1 Powstańców 54C Malowanie klatki schodowej 1 klatka

2 Jedności 1 Malowanie klatki schodowej 3 klatki

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Jana Pawła II 21

Zwrot za wymianę stolarki okiennej 30 szt.

2 Jana Pawła II 22

3 Jana Pawła II 18

4 Jana Pawła II 17/Tadeusza Kościuszki 10

5 Brzozowa 12

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT  
REMONTOWYCH-KONSERWACYJNYCH  NA ROK 2021 
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

V ROBOTY ŚLUSARSKIE Według potrzeb

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Ryszarda Gansińca 4

Remont instalacji odgromowej 10 budynków

2 Ryszarda Gansińca 6

3 Ryszarda Gansińca 7

4 Ryszarda Gansińca 8

5 Ryszarda Gansińca 9

6 Ryszarda Gansińca 10

7 Ryszarda Gansińca 11

8  Kolejowa 3

9  Kolejowa 5

10 Piaskowa 8

11 Krucza 2-3
Wymiana słupów oświetleniowych wraz 
z okablowaniem

2 szt.

VII DŹWIGI-REMONTY

1 Śląska 46A, B

Wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego

2 szt.

2 Śląska 48A, B 2 szt.

3 Śląska 50A, B 2 szt.

4 Powstańców 46-54c 8 szt.

5 Komuny Paryskiej 1, 3, 5 6 szt.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Jedności 1
Przebudowa instalacji sanitarno-deszczowej 
wraz z izolacją fundamentów

70 m.b.

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Powstańców 54B, C Remont chodnika 152 m2

Osiedle im. Juliana TUWIMA

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Wojciecha Korfantego 1A Remont kapitalny poszycia dachowego 230 m2

2 Wojciecha Korfantego 4A, B Remont kapitalny poszycia dachowego 460 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Wojciecha Korfantego 2A, B, C
Zabudowa sieci teletechnicznych w jeden 
wspólny kanał

3 klatki

2 Hermana Wróbla 6A, B
Zabudowa sieci teletechnicznych w jeden 
wspólny kanał

2 klatki

3 Hermana Wróbla 7A, B, C, D Roboty dodatkowe przy dociepleniu 4 klatki

4 Leśna 7, 7A, 7B Likwidacja korozji biologicznej 3 klatki

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT  
REMONTOWYCH-KONSERWACYJNYCH  NA ROK 2021 
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

III ROBOTY MALARSKIE

1 Wojciecha Korfantego 2A, B, C Remont klatki schodowej 3 klatki

2 Hermana Wróbla 6A, B Remont klatki schodowej 2 klatki

IV ROBOTY STOLARSKIE Według potrzeb

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Hermana Wróbla 7 Zakup i montaż urządzenia zabawowego 1 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE Według potrzeb

VII DŹWIGI-REMONTY Według potrzeb

VIII ROBOTY INSTALACYJNE Według potrzeb

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Leśna 13 Budowa parkingu 400 m2

2 Wojciecha Korfantego 9A Poszerzenie parkingu i drogi 100 m2

X DOMOFONY-REMONTY

1 Wojciecha Korfantego 2A, B, C Remont instalacji domofonowej 3 klatki

2 Hermana Wróbla 6A, B Remont instalacji domofonowej 2 klatki

Osiedle „MICHAŁKOWICE”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Kościelna 36A, C Remont dachów 2 klatki

3 Przyjażni 36A Remont dachu 1 klatka

2 Przyjaźni 22C, D Remont dachów 2 klatki

3 Przyjaźni 38 Remont dachu 1 klatka

4 Przyjaźni 40A,B Remont dachów 2 klatki

5 Przyjaźni 44 Remont dachu – koryto ½ klatki

6 Przyjaźni 50A Remont dachu 1 klatka

7 Wyzwolenia 8C Remont dachu 1 klatka

8 Władysława Sikorskiego 4F Remont dachu 1 klatka

9 Władysława Sikorskiego 1 Remont dachów + kominy 3 klatki

10 Obrońców Warszawy 1 Remont kominów 1 klatka

11 Władysława Andersa 8 Okap + pas przyrynnowy 2 klatki

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Kościelna 36A, D, E, F Naprawa schodów wejściowych do budynku 4 klatki

2 Kościelna 36 Remont balkonów 7 klatek

3 Przyjaźni 8, 8A Naprawa schodów wejściowych do budynku 2 klatki

4 Przyjaźni 24A, B Naprawa schodów wejściowych do budynku 2 klatki

5 Przyjaźni 36, 36A,B Montaż drugich drzwi 3 klatki

6 Przyjaźni 44, 46A Naprawa schodów wejściowych do budynku 2 klatki

7 Pocztowa 1 Remont balkonów 4 sztuki
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

8 Pocztowa 11 Remont balkonów 5 sztuk

9 Stawowa 11, 11A Remont balkonów 10 sztuk

10 Stawowa 6 Remont spocznika 1 klatka

11 Stawowa 6/..., 6/... Naprawa sufitów balkonów 2 sztuki

12 Władysława Sikorskiego 4G Naprawa balkonów 2 piony

III ROBOTY MALARSKIE Według potrzeb

IV ROBOTY STOLARSKIE Według potrzeb

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Pocztowa 15 Wymiana bramy wejściowej do śmietnika 1 sztuka

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Przyjaźni 34, 34A, 36, 36A, B

Naprawa + pomiary instalacji odgromowej 6 budynków

2 Przyjaźni 38, 40, 40A, B, C, 42 ,42A, B

3 Przyjaźni 44, 46, 46A, B, C

4 Przyjaźni 52, 52A

5 Pocztowa 1, 1A, Kościelna 12, 12A

6 Stawowa 6, 11, 11A

7 Wyzwolenia 8 Wykonanie oświetlenia śmietnika 1 szt.

VII DŹWIGI-REMONTY Według potrzeb

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1
Władysława  Sikorskiego 2A, B, C; 4A, B, 
C, D, E, F, G

Legalizacja wodomierzy

2
Władysława Sikorskiego 1, Walentego 
Fojkisa 5, Obrońców Warszawy 2

Legalizacja wodomierzy

3 Władysława Sikorskiego 1 Naprawa kanalizacji deszczowej

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Wyzwolenia 8A, B, C Remont chodnika 130 m2

X DOMOFONY-REMONTY

1 Władysława Sikorskiego 2A, B, 4A,B Remont instalacji domofonowej 4 klatki

2 Marii Dąbrowskiej 1A, B, C Remont instalacji domofonowej 3 klatki

Osiedle „MŁODYCH”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE Według potrzeb

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 ZHP 7 Zabudowa śmietnika
1 szt.

2 ZHP 9 Zabudowa śmietnika

3 ZHP 10 Zabudowa śmietnika
1 szt.

4 ZHP 11 Zabudowa śmietnika

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT  
REMONTOWYCH-KONSERWACYJNYCH  NA ROK 2021 
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

5 Al. Młodych 2 Remont balkonów 30 szt.

6 Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 7B Remont balkonów 3 piony

7 Al. Młodych 3-7
Usuwanie glonów z elewacji wraz 
z malowanie – strona północna

5 klatek

8 Jana N. Stęślickiego 3-6
Remont przyziemia oraz wykonanie opaski po 
demontażu płyt acekolowych na budynku

4 klatki

III ROBOTY MALARSKIE

1 Bohaterów Westerplatte 6, 8, 10, 12 Malowanie klatek schodowych 4 klatki

2 Garaże segment A-Z Malowanie elewacji

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Bohaterów Westerplatte 10, 12
Wymiana okien na klatkach schodowych oraz 
we wnękach po byłych zsypach

44 szt.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Niepodległości 26-28 Wymiana lamp zewnętrznych 3 szt.

2 Jana N. Stęślickiego 3-6 Remont instalacji odgromowej 4 klatki

3 Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 6A, B Remont instalacji odgromowej 2 klatki

4 Niepodległości 30-32 Remont instalacji odgromowej 2 klatki

5 ZHP 9 Remont instalacji odgromowej 1 budynek

6 Walerego Wróblewskiego 6-8 Remont instalacji odgromowej 2 klatki

7 Aleja Młodych 3-7 Remont instalacji odgromowej 5 klatek

VII DŹWIGI-REMONTY

1 ZHP 3 Wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego

1 dźwig

2 Aleja Młodych 3 1 dźwig

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 ZHP 11 Remont instalacji deszczowej 1 budynek

2 Bohaterów Westerplatte 4-12 Wymiana wodomierzy w mieszkaniach 157 szt.

3 ZHP 7 Wymiana wodomierzy w mieszkaniach 44 szt.

4 ZHP 9 Wymiana wodomierzy w mieszkaniach 44 szt.

5 ZHP 10 Wymiana wodomierzy w mieszkaniach 55 szt.

6 ZHP 11 Wymiana wodomierzy w mieszkaniach 44 szt.

7 ZHP 7 Remont kominów I nasad wentylacji 4  piony

8 Bohaterów Westerplatte 6, 8, 10, 12 Wymiana grzejników na parterach 4 szt.

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE Według potrzeb

X DOMOFONY-REMONTY

1 Bohaterów Westerplatte 8, 10, 12
Wymiana kaset domofonowych wraz 
z instalacją

3 klatki

2 Szarych Szeregów 1
Wymiana kaset domofonowych wraz 
z instalacją

1 klatka
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Co słychać w Radach Osiedli? - ciąg dalszy
Ostatni kwartał roku to zwykle czas podsumowań tego, co w życiu Spółdzielni wydarzyło 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. Trze-
ba wziąć pod uwagę długoterminowe programy robót, ale i problemy, jakie wychodzą/wyszły niespodziewanie...

W tym wydaniu wypowiadają się trzej 
kolejni przewodniczący Rad Osiedli z: 
„Tuwima”, Młodych” i „Michałkowic”.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Maria Lech – przewodnicząca Ra-

dy Osiedla: - Tematyka ostatnich po-
siedzeń Rady Osiedla dotyczyła wy-
konania planu remontów w br. z fun-

duszu podstawowego oraz projektu 
planu remontów na rok 2021. Wyko-
nanie remontów w 2020 przebiegało 
zgodnie z przyjętym planem. Zakres 
prac remontowych w osiedlu „Tuwi-
ma” obejmował zarówno poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców, jak rów-
nież podnoszenie standardu i komfor-
tu zamieszkania. Wygląd elewacji bu-
dynków i ich otoczenia, dbałość o te-
reny zielone są bowiem bardzo waż-
nymi elementami budującymi pozy-
tywny wizerunek osiedla. Udział w tym 
ma również Miasto, remontując w bie-
żącym roku część jezdni przy Herma-
na Wróbla (od „Biedronki” do wete-
rynarii). Do remontu pozostaje droga 
miejska wzdłuż bloku przy Wojciecha 
Korfantego 14.

Posiedzenia Rady Osiedla we wrze-
śniu i październiku były z kolei po-
święcone opracowaniu planu remon-
tów na rok 2021, poprzedzone prze-
glądem nieruchomości. Zgodnie z de-
cyzją Straży Pożarnej odnośnie dróg 
przeciwpożarowych zaszła w tym roku 
potrzeba poszerzenia drogi do budyn-
ków kosztem miejsc postojowych przy 
ulicy Leśnej 13-15. W przyszłym ro-
ku wykonany zostanie za to w tym re-
jonie osiedla parking w nowej lokaliza-

cji. Poszerzenia jezdni wymaga rów-
nież odcinek ulicy na rogu Wojciecha 
Korfantego 7B-9A – i to do wykona-
nia jest w przyszłym roku. Wiąże się to 
z potrzebą zwiększenia bezpieczeń-
stwa przejazdu i ułatwieniu pracy służ-
bom ratunkowym - pogotowia, straży 
pożarnej.

Remonty dotyczą likwidacji glonów 
ściany północnej bloku przy ul. Leśnej 
7, remont kapitalny poszycia dacho-
wego W. Korfantego 1A i 4 A-B, re-

monty klatek schodowych W. Korfan-
tego 2 i H. Wróbla 6A, B, dodatko-
we prace przy dociepleniu H. Wróbla 
7 (np. opaska wokół budynku, dasz-
ki nad wejściami do klatek) – roboty 
dociepleniowe kontynuowane w 2021 
roku. Zabezpieczono w większej czę-
ści środki finansowe na likwidację nie-
szczelności instalacji gazowych, a tak-
że na wymianę pionów zimnej i ciepłej 
wody, przeglądy przewodów komino-

wych, remonty instalacji elektrycznej 
i domofonowej, wentylacyjnej, wymia-
nę wodomierzy itp.

Jednym z tematów poruszonych na 
posiedzeniu Rady Osiedla było za-
niedbane boisko sportowe przy ulicy 
Okrężnej, i tu propozycje na jego za-
gospodarowanie były różne: remont 
boiska, utworzenie skwerku czy bu-
dowa garaży. Na styku ulic H. Wró-
bla i Okrężnej jest skatepark, gdzie 
młodzież ma możliwość wykazania 
się różnego rodzaju aktywnością fi-
zyczną. Budowa garaży ma ten plus, 
że może przyczynić się do zminima-
lizowania problemu braku miejsc po-
stojowych i częściowo odciążyć z sa-
mochodów ulicę Okrężną, gdzie ma-
my dzisiaj wąski przejazd, a także nie 
generuje kosztów osiedla. Ostatecznie 
problem boiska został pozostawiony 
do decyzji mieszkańców ulicy Okręż-
nej na najbliższym zebraniu członków 
SSM osiedla „Tuwima”.

Mieszkańcy bloku przy ulicy W. Kor-
fantego 16 zgłosili problem braku ko-
tar przeciwpyłowych na sąsiadującej 
budowie „Parku Korfantego” (budy-

nek dawnej szkoły adaptowany na 
mieszkania – dop. red.), zabezpiecza-
jących przed kurzem i styropianem, 
wciskającym się do mieszkań. Ponad-
to, wycięto kilkuletnie zdrowe i piękne 
drzewa, stanowiące naturalną barierę 
przed hałasem i zapyleniem, jak rów-
nież ozdobę naszego osiedla – petycja 
w tej sprawie podpisana przez grupę 
mieszkańców została skierowana do 
Urzędu Miasta. Deweloper zobowią-

Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima

os. „Tuwima”. Fragment ulicy będący dojazdem pożarowym zostanie na os. „Tuwima”. Fragment ulicy będący dojazdem pożarowym zostanie na 
zakręcie poszerzony – W. Korfantego 7B/9Azakręcie poszerzony – W. Korfantego 7B/9A

os. „Tuwima”. W przyszłym roku ważyć się będzie kwestia os. „Tuwima”. W przyszłym roku ważyć się będzie kwestia 
zagospodarowania terenu boiska – Okrężnazagospodarowania terenu boiska – Okrężna
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zany został do nasadzenia w tym rejo-
nie kilkudziesięciu drzew w ramach re-
kompensaty przyrodniczej.

W 2020 roku Ryszard Osyra – wi-
ceprzewodniczący Rady Osiedla, po-
nownie złożył wniosek do Budżetu 
Obywatelskiego w sprawie budowy 
parkingu od H. Wróbla 7D do W. Kor-
fantego 2C. Niestety, wniosek nie za-
kwalifikował się – zabrakło poparcia ze 
strony mieszkańców osiedla.

W tym miejscu powołam się na Re-
gulamin Rady Osiedla o współdziała-
niu z organami Rady Miasta w zakre-
sie spraw społecznych i kulturalnych. 
Wobec czego zwracam się do rad-
nych z obwodu „Tuwim” o udział w na-
szych staraniach o zakwalifikowanie 
zgłoszonych wniosków do realizacji ze 
strony miasta oraz projektów do Bu-
dżetu Obywatelskiego, doceniając ak-
tywność radnych i skuteczność mobili-
zowania mieszkańców w różnego ro-
dzaju głosowaniach.

Osiedle „Młodych”
Jerzy Kurzawa – przewodniczący 

RO: - Ten rok jest inny, ponieważ 

ograniczenia w kontaktach między 
ludźmi spowodowane przez restryk-
cje związane z COVID-19 ograniczyły 
do minimum spotkania członków Ra-
dy Osiedla. Mimo tych utrudnień Rada 
Osiedla pracuje. Odbyliśmy kilka po-
siedzeń w administracji, w większości 
przypadków  kontaktujemy się poprzez 
pocztę elektroniczną lub telefon. Ana-
lizujemy na bieżąco sprawy wniesione 
przez administrację osiedla „Młodych”, 
a mianowicie:

- ustalamy potrzeby remontowe 
osiedla, opiniujemy plany remontów, 
przedstawiciele Rady Osiedla biorą 
czynny udział w czynnościach odbioru 
robót remontowych,

- dokonujemy okresowych przeglą-
dów osiedla pod kątem przygotowa-

nia do zimy, utrzymania czystości i po-
rządku w osiedlu,

- kontrolujemy na bieżąco realizację 
wniosków podjętych podczas corocz-
nego zebrania mieszkańców osiedla 
„Młodych”.

W perspektywie 2021 roku będzie-
my kontynuować zamierzenia i plany 
z tego roku. Z informacji administra-
cji wynika, że, mimo trudnej sytuacji 
związanej z sytuacją epidemiologicz-

ną, zdecydowana większość planów 
tegorocznych została zrealizowana. 
Jedynie przyjęte na ten rok prace ma-
larskie przy Bohaterów Westerplatte 
4 i remontowe na balkonach przy Alei 
Młodych 1 przesunięte zostają na na-
stępny rok.

Za to w najbliższym czasie, w roku 
2021, zgodnie z przygotowanym pla-
nem remontów, zaplanowano kolej-
ny etap robót mających poprawić bez-
pieczeństwo budynków. Remont insta-
lacji odgromowej na budynkach bę-
dzie przy:

- Niepodległości 30-32,
- Jana Stęślickiego 3-6,
- Placu Józefa Skrzeka i Pawła 

Wójcika 6A, B,
- ZHP 9,

- Walerego Wróblewskiego 6-8,
- Aleja Młodych 3-7.
Zgodnie z założeniami sukcesywnie 

remontowane są kolejne klatki scho-
dowe. Przyszłoroczny plan zakłada 
malowanie kolejnych – przy Bohate-

rów Westerplatte 6, 8, 10, 12 wraz 
z wymianą okien w klatkach schodo-
wych i kaset domofonowych. 

Ważną kwestią są remonty balko-
nów. W przyszłym roku należy spo-
dziewać się ich remontu przy: Alei 
Młodych 2 oraz Pl. Skrzeka i Wójci-
ka 7, segment „B”. 

Przy budynkach ZHP 7-9 i 10-11 wy-
konane zostaną śmietniki, zabudowa-
ne i zamykane furtką na zamek pa-
tentowy. Wiązać się to będzie z likwi-
dacją zsypów w budynkach, a więc 
wyprowadzeniem miejsca zbiorczego 
gromadzenia odpadów poza budyn-
ki. Przy Niepodległości 26-28 wymie-
nione zostaną lampy zewnętrzne. Bu-
dynek przy ul. Al. Młodych 3-7 – to 
usuwanie glonów i malowanie elewa-
cji. Będziemy także malować elewa-
cję garaży przy Alei Młodych, seg-
menty A-Z.

Wszystkie wymienione remonty by-
ły wnikliwie analizowane, braliśmy pod 
uwagę aktualny stan nieruchomości, 
zalecenia pokontrolne straży pożarnej, 
wyniki pomiarów instalacji odgromo-
wej, przeglądów budynków, instrukcji 
legalizacji urządzeń, zalecenia Urzędu 
Dozoru Technicznego.

Jednocześnie pragnę poinformować, 
że nadal jako członkowie Rady Osie-
dla pełnimy dyżury, jednakże w związ-
ku z COVID-19 proponujemy kontakt 
telefoniczny. Zapraszam mieszkań-
ców osiedla „Młodych” do współpracy 
– każdy pomysł na upiększenie oraz 
poprawienie funkcjonalności naszego 
osiedla będzie mile widziany.

Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima

os. „Młodych”. Zbiorcze składowanie odpadów będzie od przyszłego roku os. „Młodych”. Zbiorcze składowanie odpadów będzie od przyszłego roku 
poza budynkami – ZHP 7-9, 10-11poza budynkami – ZHP 7-9, 10-11

os. „Młodych”. Będą kolejne remonty klatek schodowych  os. „Młodych”. Będą kolejne remonty klatek schodowych  
– Bohaterów Westerplatte 4-12– Bohaterów Westerplatte 4-12

ciąg dalszy na str. 12
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Nadal w dłuższej perspektywie cza-
su będziemy dążyć do poprawy bez-
pieczeństwa w naszym osiedlu, po-
przez kompleksowy monitoring par-

kingów czy budowę drogi pożarowej 
pomiędzy ulicami Teatralną a ZHP, 
a w następnych etapach między uli-
cami ZHP a Jana Stęślickiego – o ile 
będą ku temu techniczne i finanso-
we możliwości. W planach perspekty-
wicznych w miarę posiadanych środ-
ków finansowych mamy budowę no-
wych parkingów. Nadal bowiem, po-

mimo oddania do użytku w ostatnich 
latach wielu takich miejsc, dostrze-
gamy w niektórych rejonach osiedla 
ich niedostateczną ilość, co przekła-
da się na przepustowość osiedlowych 
ulic. W perspektywie również remon-
ty chodników czy wymiana wodomie-
rzy na elektroniczne ze zdalnym od-
czytem.

Osiedle „Michałkowice”
Dariusz Bochenek – przewodniczą-

cy RO: - Na wrześniowym posiedze-
niu Rady Osiedla podziękowaliśmy 
odchodzącemu na emeryturę dotych-
czasowemu kierownikowi administra-
cji Lucjanowi Błachno za lata współ-
działania na rzecz michałkowickich 
zasobów Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Kierownictwo admi-
nistracji w Michałkowicach powierzo-
no Ewie Luty – do niedawna zastępcy 
kierownika ADM „Bańgów”. Mamy na-
dzieję, że współpraca będzie nam się 
układała dobrze, co przełoży się na 
pozytywne efekty dla naszego osiedla.

Na wymienionym posiedzeniu pod-
sumowaliśmy również dotychczas wy-
konane roboty remontowe w 2020 ro-
ku. Ważnym elementem, na który zwró-
ciłbym uwagę to temat likwidacji zsy-

pów w wysokich budynkach. Likwidu-
jąc w tym roku ostatnie przy Wyzwo-
lenia 8-10 doprowadziliśmy do sytu-
acji, gdzie wszystkie zmieszane odpa-
dy komunalne wyrzucane przez miesz-

kańców osiedla trafiają do wiat śmietni-
kowych. Z dużą radością również przy-
jęliśmy informację o wykonaniu przez 
Wodociągi Siemianowickie nowej sieci 
kanalizacyjnej w ulicy Przyjaźni wraz 
z przyłączami do budynków, a także 
realizowanym podobnym zadaniu in-
westycyjnym przy ulicy Wyzwolenia. 
Jest też zapowiedź, że w przyszłym ro-

ku będzie wreszcie wymieniana kanali-
zacja w głównej ulicy Kościelnej, Re-
mont ulicy Kościelnej jest dla naszego 
osiedla – i myślę dla wszystkich miesz-
kańców Michałkowic – kluczowy.

Oprócz zaplanowanych zadań, przy-
jęliśmy informację o wielu nieplanowa-
nych robotach, wynikających między 
innymi ze stanu technicznego niektó-
rych dachów budynków. Po ulewach 
administracja przyjmowała zgłoszenia, 
w następstwie czego zlecano robo-
ty dekarskie. Tych awarii było tak wie-
le, że przesunięto w związku z tym ter-
min realizacji prac związanych z usu-
waniem glonów z elewacji budynków.

Członkowie Rady Osiedla wyrazili 
ubolewanie nad tym, że nie odbędzie 
się w tym roku coroczne spotkanie 
z Mikołajem. W ponad 30-letniej histo-
rii organizowania tego wydarzenia to 
się nigdy nie zdarzyło. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku wszystko wróci do 
normy i będziemy mogli ponownie bez 
przeszkód organizować tę dobrze od-
bieraną przez mieszkańców imprezę.

Jak zwykle o tej porze myślimy o tym, 
co należałoby zrobić w przyszłym roku, 
by docelowo zatwierdzić Plan Remon-
tów. W sali Rady Osiedla mamy taką 

tablicę, ułatwiającą nam pracę. Zawie-
ra adresy, zakres prac i terminy wyko-
nania różnych rodzajów prac remonto-
wych prowadzonych na spółdzielczych 
budynkach. Jest ona bardzo pomoc-

na zwłaszcza przy tworzeniu planu re-
montów i ustalaniu ich priorytetów. Dziś 
wiemy, że musimy w przyszłym roku 
poważnie podejść do tematu dachów. 
Mamy wiele adresów, gdzie należało-
by przeprowadzić kompleksowe robo-
ty dekarskie. Wiemy też, że nie uda się 
wszystkich zrobić w ciągu jednego roku, 
niemniej to będzie jeden z przyszłorocz-

nych priorytetów. W 2021 roku zaplano-
wano roboty dekarskie na 15 adresach.

Kolejnym ważnym tematem będzie 
instalacja odgromowa. Jej remont za-
planowano na sześciu budynkach. Bę-
dziemy chcieli wymienić instalację do-
mofonową przy ulicy Władysława Si-
korskiego 2 i 4, Marii Dąbrowskiej 1.

W tym roku na naszym osiedlu roz-
poczęliśmy program usuwania płyt 
acekolowych zawierających azbest. 
Na pierwszy rzut poszedł budynek przy 
ulicy Kościelnej 34. W przyszłym roku 
planujemy kontynuację na sąsiednim 
budynku – Kościelna 36. Chcieliby-
śmy przy okazji uporządkować kwestię 
ogródków znajdujących się od stro-
ny balkonów. Przy wykonywaniu drogi 
pożarowej do budynku Przyjaźni 18-
22, Straż Pożarna wskazywała nam na 
problemy z dostępem do lokali miesz-
kalnych od strony wschodniej. W przy-
padku konieczności awaryjnego otwar-
cia mieszkania może to stworzyć nie-
potrzebne zagrożenie. Uwzględniając 
to, będziemy chcieli w przyszłym roku 
tak przeorganizować te ogródki, aby 
taki dojazd dla służb ratowniczych od 
tej strony w przypadku zdarzenia też 
był możliwy. rg

Co słychać w Radach Osiedli? - ciąg dalszy

Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima

os. „Michałkowice”. Przy okazji robót związanych os. „Michałkowice”. Przy okazji robót związanych 
z usuwaniem acekoli i dociepleniem budynku, trzeba z usuwaniem acekoli i dociepleniem budynku, trzeba 

rozwiązać kwestię dojazdu pożarowego – Kościelna 36rozwiązać kwestię dojazdu pożarowego – Kościelna 36
os. „Michałkowice”. W przyszłym roku jednym os. „Michałkowice”. W przyszłym roku jednym 

z priorytetów roboty dekarskiez priorytetów roboty dekarskie

ciąg dalszy ze str. 11
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Z drzew posypało – zima (zimno) za pasemZ drzew posypało – zima (zimno) za pasem
AAdministracje wszystkich osiedli SSM pilnują, by wszystko przed zimą, dającą już pierwsze wyraźne sympto-

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

Wymiany, naprawy
Są roboty, które ADM-y zlecają na bieżąco w ciągu ro-

ku, z myślą już o kolejnej zimie. Do nich kwalifikują się na 
przykład wymiany okien w klatkach schodowych, w piwni-
cach, naprawy drzwi wejściowych do budynków, doszczel-
nianie okien, włazów na dach 
– ich wymiana, jeśli zacho-
dziła taka potrzeba. Szereg 
czynności zmierzających do 
tego, aby w okresie zimowym 
po prostu mieszkańcom było 
w domach cieplej.

Liści tona…
Te przygotowania widać też 

na zewnątrz. Osiedla daw-
no są po ostatnich pokosach 
trawy. Trwa jeszcze w niektó-
rych miejscach pierwsza je-
sienna przycinka drzew, krze-
wów. Rolą dozorców jest w tej 
chwili grabienie od wcze-
snych godzin rannych opadających z coraz większym na-
tężeniem liści drzew czy porządkowanie osiedlowych traw-
ników, klombów. 

Administracje mają obowiązek również sprawdzić i napra-
wić oświetlenie zewnętrzne, udrożnić kanalizacje deszczo-
we, a co jeszcze istotne…

załatać ubytki, wyrównać chodniki
Jeszcze w co najmniej kilku, kilkunastu miejscach w róż-

nych częściach osiedli spółdzielczych były tej jesieni do za-
łatania dziury w drogach/parkingach zarówno tych spół-
dzielczych, jak i miejskich. „Poprawek” wymagały jeszcze 
pojedyncze chodniki, gdzie zapadła się studzienka kana-

lizacyjna czy nastąpiło wybrzuszenie kostki za sprawą ko-
rzeni drzew. Do przedzimowych zadań zleconych przez ad-
ministracje w listopadzie możemy zaliczyć między innymi 
wymienione ostatnio uszkodzone stopnice schodowe do 
klatek schodowych przy Kościelnej 36 („Michałkowice”) 

czy odremontowane schody 
terenowe w rejonie Leśnej 
15 (os. „Tuwima”). A pewnie 
jeszcze coś do zrobienia się 
przytrafi.

Sprzęt i… cierpliwość
Pojemniki i inne miejsca 

przeznaczone na piasek są 
systematycznie uzupełnia-
ne, dozorcy/pracownicy fir-
my zewnętrznej są już za-
opatrzeni na zimę w odpo-
wiedni sprzęt do odśnieża-
nia, odzież ochronną, zostali 
poinstruowani. W większości 
jednak dobrze wiedzą, czym 

jest – niekiedy „syzyfowa” – praca przy odśnieżaniu i jaki-
mi sposobami warto (trzeba) radzić sobie ze skutkami zi-
my, aby mieszkańcy byli zadowoleni a przede wszystkim 
bezpieczni podczas poruszania się po osiedlowych traktach 
pieszych, drogach.

Są już także dopracowane plany odnośnie kolejności od-
śnieżania w osiedlach. Miejmy nadzieję, że firmy zewnętrz-
ne nie zawiodą a osiedlowi dozorcy – choć pewnie wiele 
potu przy tym wyleją – poradzą sobie z największymi trud-
nościami. Ostatnie sezony zimowe były raczej łagodne. Czy 
nadchodzący będzie podobny?

rg

Schody terenowe to jedno z newralgicznych miejsc Schody terenowe to jedno z newralgicznych miejsc 
latem, jak i zimą. Muszą być równe, czyli bezpieczne  latem, jak i zimą. Muszą być równe, czyli bezpieczne  

– tu W. Wróblewskiego 67 podczas – tu W. Wróblewskiego 67 podczas 
wczesnojesiennego remontuwczesnojesiennego remontu

s-
53

5/
11
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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. 

C
E

N
Y

 R
E

K
L

A
M

 B
R

U
T

T
O



14 MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2020

Odczyty p.k.o. i wodomierzy
Z powodu trwającego stanu epidemii prosimy o podanie stanów wodomierzy 

i podzielników kosztów ogrzewania wpisując numer wodomierza/podzielnika oraz odczyt
Zgłoszenia telefoniczne nasi pracownicy będą przyjmować w godz. 9:00-16:00

Odczyty można też przesłać przez całą dobę w formie MMS/SMS  
albo na adres e-mail:  odczyty@ssm.siemianowice.pl wg załączonego planu

PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O PODANIU ADRESU, KTÓREGO DOTYCZY ODCZYT
Mieszkania, z których nie otrzymamy odczytów, będą rozliczone na podstawie danych szacunkowych.

W szczególnych przypadkach Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 może przeprowadzić odczyty sprawdzające w późniejszym terminie.

Aby uniknąć błędów zachęcamy do przesyłania zdjęć wodomierzy i podzielników.

PLAN PRZYJMOWANIA ODCZYTÓW  – grudzień 2020 r.

• w terminie  8-15 grudnia 2020 r.
 pod nr tel. 73 74 75 662

przyjmujemy odczyty z budynków przy 
ul. Wróbla 1-6

• w terminie  10-15 grudnia 2020 r. 
 pod nr tel.   73 74 75 662

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. Wróbla 7-9

Na zdjęciu podzielnika powinien być 
widoczny numer podzielnika 

oraz wskazanie z literą M (nie MC) 
 i pięcioma cyframi.

Na zdjęciu wodomierza:  
numer i odczyt z liczydła.

Odczyt
podzielnika
M..............

Numer
wodomierza

Numer
podzielnika

Odczyt
wodomierza

W podanych terminach przyjmujemy odczyty TYLKO z ww. budynków. 
Inne budynki będą odczytywane w kolejnych miesiącach zgodnie z planem odczytów.

Oszczędzając ciepło pamiętaj  Oszczędzając ciepło pamiętaj  
o prawidłowej wentylacji!!!o prawidłowej wentylacji!!!
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Tytuł nie zapowiada superwykwintnego przepisu na przygotowanie ryby, bez której nie wyobrażamy sobie Wi-
gilii. Także i odniesienie do szaleństw sylwestrowej nocy nie dotyczy ani kreacji, ani ekstratrunków.

Zaczyna się świąteczna gorączka. 
Jej kulminacją będzie przygotowywa-
nie wszelakich wigilijnych potraw, stro-

jenie choinki... i wieczerza w gronie 
najbliższych – w tym roku w związku 
z pandemią ma być ograniczona co do 
ilości uczestników. W ferworze świą-
tecznych zajęć o nieuwagę nietrudno, 
a to już tylko krok do wypadku. Wiado-
mo nie od dziś, że pośpiech i roztar-
gnienie to główne powody nieszczęść 
i wystarczy chwila, by czar świąt, za-
bawy prysł… jak bańka mydlana.

Bądźmy przezorni na każdym kro-
ku – nawet przy tak prozaicznej 
czynności… jak smażenie karpia. 
Ono także może stać się zarzewiem 
pożaru, gdyż rozgrzany tłuszcz zapa-
la się błyskawicznie, a wtedy odrucho-
wo patelnię wkładamy pod wodę... by 
ugasić ogień. Ten ruch to początek tra-
gedii, bo palący się tłuszcz rozprysku-
je się momentalnie po całej kuchni, 
a płomienie w mgnieniu oka ogarnia-
ją wszystko. By ugasić płomienie na-
leży zarzucić na patelnię grubą tkani-
nę np. ręcznik.

Oby, gdy tak zaaferowani 
jesteśmy przygotowaniami 
do wieczerzy nie umknął 
nam i taki komunikat, ja-
ki zawarty jest w jednym 
z dowcipów. Może jest nie-
co wisielczy, ale:

Jasiu wpada do kuchni 
i krzyczy do mamy zajętej 
przygotowywaniem wigilij-
nych potraw:

- Mamo!!! Choinka się pa-
li!!!

- Jasiu, nie mówi się pa-
li tylko świeci – odpowiada 
mama.

Dziecko wychodzi i po 
chwili wbiega krzycząc:

- Mamo!!! Firanka też się świeci!!!
Inne niebezpieczeństwo, acz rów-

nież z płomieniami związane ściąga-
ją na nas, nomen omen, zimne ognie. 
Zimne bowiem są one tylko z nazwy. 
Pryskające iskry łatwo mogą znaleźć 
w naszych mieszkaniach łatwopalny 
materiał, a później wszystko toczy się 
już błyskawicznie.

Sylwester
Sylwestrową noc, nie wiedzieć 

dlaczego, obchodzimy szczegól-
nie. Nieodzownym elementem Syl-

westra są sztuczne ognie, petardy. 
Swoją drogą trochę to dziwne, że tak 
hucznie witamy Nowy Rok, no bo tak 

na chłopski rozum: Z czego się tu cie-
szyć? Że za parę chwil postarzejemy 
się o rok?

Żarty, żartami ale faktem jest, że 
w tym dniu, szczególnie około północy 
i tuż po niej, w niebo wylatuje setki ty-
sięcy petard i sztucznych ogni.

Owszem wygląda to malowniczo 
i cieszy oczy oraz wzbudza zachwyt, 
ale pamiętajmy o umiejętnym obcho-
dzeniu się z nimi. Race, petardy o po-
budzających wyobraźnię nazwach, to 
nic innego jak odpowiednio sprepa-
rowany materiał wybuchowy. Wystar-
czy chwila nieuwagi i problem goto-
wy. Dziesiątki ludzi na świecie po 
sylwestrowej nocy pozostaje kaleka-
mi. Urwane palce, trwałe uszkodzenia 
wzroku to najczęstsze obrażenia.

Innym niechcianym i niezamierzo-
nym skutkiem ubocznym piękna roz-
błyskującego na niebie są pożary.

Pamiętajmy, że niedomknięte okno 
przy nieszczęśliwym zbiegu okolicz-

ności może doprowadzić do pożaru, 
gdy jakiś zbłąkany sztuczny ogień, źle 
ustawiony przy wystrzeleniu akurat tra-
fi w tę szczelinę albo o co już dużo ła-
twiej -  na balkon często wypełniony 
zbędnymi łatwopalnymi przedmiotami. 

Bądźmy więc i w Sylwestra ostrożni 
i zamykajmy okna, a witając Nowy Rok 
strzelajmy ogniami tak, by na pewno 
nie poleciały ani na kogokolwiek, ani 
na najbliższy dom.

Skoro o pożarach mowa
to statystyki wykazują, że w Polsce 

przeciętnie w roku dochodzi do 25 ty-

sięcy pożarów w mieszkaniach. W ich 
wyniku życie traci kilkaset osób, a kilka 
tysięcy doznaje lżejszych bądź cięż-

szych obrażeń, a  straty materialne 
– wymierne – idą w miliony złotych.

nie do PrZeliCZenia

na żadne PieniądZe są sTraTy 
nieWymierne: sTraCh, ból,

roZPaCZ i śWiadomość,
że można było Pożaru

uniknąć lub go ograniCZyć

do minimum.
Nikt lub prawie nikt, na co dzień 

nie zastanawia się nad powszechnymi 
i tragicznymi w skutkach zdarzeniami 
losowymi, wśród których są i pożary.

jeżeli się Pali,
To ZaWsZe u kogoś.

Dopiero, gdy rzeczywiście coś się 
przytrafi w naszym bliskim otoczeniu, 
gdy – czego njikomu nie życzymy – 
staniemy oko w oko z żywiołem, to 
inaczej przez jakiś czas patrzymy na 
rzeczywistość. Szkoda, że ta pamięć 
bywa bardzo krótka.

Warto przy okazji kilku nadchodzą-
cych wolnych dni zastanowić się nad 

zapewnieniem sobie pew-
nego komfortu i zabezpie-
czenia na przyszłość do-
mowników, własnego mie-
nia przed pożarem. Pożar-
nicy dowodzą, na podsta-
wie setek tysięcy przeprowa-
dzonych akcji, że 90% poża-
rów w mieszkaniach można 
by skutecznie ugasić w fazie 
ich rozwoju, tj. zdusić ogień 
w zarodku, gdyby domowni-
cy mieli podręczny sprzęt ga-
śniczy umożliwiający gasze-
nie tłuszczów spożywczych, 
urządzeń pod napięciem etc. 
Jednym z takich sprzętów 

są odpowiednie gaśnice. Jest ich na 
rynku sporo i nie są drogie. Może należy 
wygospodarować parę złotych na taką 
właśnie gaśnicę i mieć ją zawsze, tak 
na wszelki wypadek, w zasięgu ręki?

Wydatek to niewielki, zaś zakup na 
kilka lat, a licho, i to nie tylko związa-
ne z przedświąteczną krzątaniną i po-
śpiechem, przecież nie śpi.

Życzymy bezpiecznych Świąt, 
„nieświecących” firanek i zero pro-
blemów z petardami, sztucznymi 
ogniami – Do siego roku.

Piotr Sowisło

Karp w ogniu i sylwestrowe szaleństwa

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

Sporo jest robót dekarskich i na ele-
wacjach budynków. Oprócz tego, trwa-
ją typowe dla tego okresu jesienne po-
rządki oraz przeglądy instalacji gazo-
wej i wentylacji.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Tuwima” w trakcie reali-

zacji jest jeszcze kilka dużych zadań, 

w różnym zakresie, sporo też udało się 
w ostatnim czasie domknąć. 

Kończy się już docieplenie budynku 
przy ulicy Hermana Wróbla 15. W in-
nej części osiedla, przy Wojciecha Kor-
fantego 15, od kilku tygodni trwają prace 
związane z remontem balkonów – do wy-
konania pozostał jeszcze jeden pion bal-
konowy. 

W jednej z klatek osiedla, przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 4A, eki-
pa robotników prowadzi komplekso-
wy remont, który będzie zwieńczony 
malowaniem. Dobiegły końca prace 
w dwóch klatkach schodowych – przy 
ulicy Leśnej 13 i 15, gdzie przez kilka 
tygodni dostosowywano te klatki do za-
leceń administracyjnych straży pożar-
nej w temacie ochrony przeciwpożaro-
wej. Wyznaczono między innymi: stre-
fy pożarowe, zamontowano okna prze-
ciwdymowe na różnych kondygnacjach, 
czujki dymowe czy lampy oświetlenia 
ewakuacyjnego i kierunkowego.

Jedna z dwóch kabin dźwigów oso-
bowych przy ulicy Okrężnej 3 pod-
dana została kompleksowej estetyza-
cji. W tej samej części osiedla, tyle że 
w rejonie Leśnej 15, schody terenowe 
prowadzące od skwerku wypoczynko-
wego w kierunku ciągu usługowo-han-
dlowego wymagały pilnego remontu. 

W listopadzie zostały odremontowane. 
Trwają obowiązkowe coroczne przeglą-

dy instalacji gazowych i wentylacji w bu-
dynkach. Dzięki kontroli udaje się między 
innymi ustalić, czy instalacja gazowa jest 
w całości szczelna. Gdy wykrywane są 
nieprawidłowości – a takie niestety zda-
rzają się – administracja musi reagować.

Zgodnie z harmonogramem trwa le-
galizacja wodomierzy na kolejnych ad-
resach.

Osiedle „Bańgów”
Zakończył się już remont dwóch są-

siadujących klatek schodowych przy 
ulicy Władysława Reymonta 38-40. 
Wzorem innych osiedlowych klatek, 
i tutaj najpierw uporządkowano insta-
lacje multimedialne, poprzez wyzna-
czenie dla nich wspólnych, białych ko-
rytek. Kolejnym krokiem było malowa-
nie całości, włącznie z piwnicami.

Dachy i daszki. Roboty dekarskie to 
jedno z najważniejszych zadań realizo-
wanych przez administrację w ostatnim 
kwartale roku. Z jednej strony - zgodnie 
z planem remontów wykonywano takie 
prace dekarskie na konkretnych, usta-
lonych komisyjnie dachach, z drugiej – 
deszczowe tygodnie roku pokazały (po-
twierdziły), że stan kolejnych wymaga pil-
nej reakcji. W następstwie zgłoszeń od 
mieszkańców wykonano (protokołem ko-
nieczności) roboty dekarskie, między in-
nymi przy: Marii Skłodowskiej-Curie 9, 
19, 31, 69B, 71B.

Na przedłużonej części budynku 
– daszkach nad wejściami do klatek 
schodowych, administracja raz po raz 
odnotowuje problem „zastania” wody, 
zdarza się więc, że przenika ona przez 

ściany do budynku. Stąd w ostatnich ty-
godniach na kilku adresach pojawiło 
się nowe odprowadzenie (orynnowanie) 
czy warstwa papy termozgrzewalnej – 
np. w kilku klatkach Władysława Rey-
monta czy Marii Skłodowskiej-Curie.

Z innych większych prac, jakimi zaj-
mowała się w ostatnich tygodniach ad-
ministracja warto wspomnieć o mon-
tażu nowego poziomu zimnej, ciepłej 
wody oraz cyrkulacji przy Marii Skło-
dowskiej-Curie 69A-75 (6 klatek) – ze 
względu na wielkość zadania wpisany 
w tegoroczny plan remontów.

Cały czas trwa legalizacja wodomie-
rzy w kolejnych mieszkaniach. Odby-
wają się również przeglądy instalacji 
gazowej i wentylacji.

Ilość drzew w osiedlu „Bańgów” 
przekłada się również na pracę dozor-
ców przy jesiennych porządkach. 

Osiedle „Centrum”
W ostatnim kwartale roku sporo dzie-

je się w osiedlu „Centrum”. Zlecono 
między innymi usuwanie ciemnozie-
lonej narośli oraz malowanie elewacji 
przy ulicy Kruczej 2 (w trakcie) i 3 (za-
kończone). Ostatni z budynków w tej 
części osiedla z elewacją frontową, 
gdzie coraz mocniej widoczna jest ko-
rozja biologiczna – Krucza 2A, plano-
wany jest do realizacji w 2022 roku. 

W innej części, przy Powstańców 
54A, zgodnie z zapowiedzią, również 
prowadzone są prace na elewacji, gdzie 
uwidocznił się problem glonów.

Dotychczasowa „dzika” ścieżka mię-
dzy budynkami Jana Pawła II 21-22 za-
mieniła się w listopadzie w wybrukowa-
ny chodnik. Wcześniej, bo na początku 
roku nasadzono wzdłuż niej żywopłot.

Na przełomie listopada i grudnia roz-
poczęły się prace związane z realiza-
cją I etapu wymiany betonowych słu-
pów oświetlenia ulicznego miniosiedla 
Ryszarda Gansińca. Zakłada on wy-
mianę 8 z 22 ogółem. Roboty przewi-
dziano w pierwszej kolejności w rejo-
nie R. Gansińca 4-6-7-8.

Swoją kontynuację mają prace pole-
gające na wymianie nawierzchni dro-
gi dojazdowej i parkingu położonych 
wzdłuż wysokich budynków przy ulicy 
Komuny Paryskiej. W tym roku za-
planowano roboty na wysokości klatki 
schodowej Komuny Paryskiej 3.

W następstwie zalań z dachu zaszła 
potrzeba pilnego wykonania robót de-
karskich na budynku przy ulicy Ry-
szarda Gansińca 2. Odremontowano 
częściowo dach oraz kominy.

ciąg dalszy na str. 21

os. „Węzłowiec”. Odremontowano przeciekające dachy os. „Węzłowiec”. Odremontowano przeciekające dachy 
 - Grunwaldzka 7B i 9B - Grunwaldzka 7B i 9B

Remonty i przeglądy
W  listopadzie i na początku grudnia, dzięki sprzyjającym warunkom  

 atmosferycznym, nie było problemów z kontynuacją lub rozpoczę-
ciem ostatnich w tym roku zadań remontowych. Tegoroczne plany wyko-
nane są na ten moment praktycznie w około 90%. 



MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2020 17

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; 

REUMATOLOGIA, CHOROBY NACZYŃ, KARDIOLOGIA
ul. E. Orzeszkowej 20, Siemianowice Śl., Michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97
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Wszystkim pacjentom życzymy zdrowych, rodzinnych Świąt BOŻEGO NARODZENIA
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Ze względu na pandemię koronawirusa, dyżur redaktora 
 (poniedziałki 15.30-16.30), czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można nadsyłać pytania, swoje problemy na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm
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TOD-BUD Dariusz Osiński
USŁUGI  

REMONTOWO – BUDOWLANE

TEL: 792-995-088;  mail: tod-bud@tlen.pl

- szpachlowanie, malowanie, gładzie
- zabudowa kartonGips
- sufity podwieszane
- układania paneli, kafelkowanie
- instalacje wod-kan
- biały montaż
- inne prace wykończeniowo - budowlane
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Centrum”. Chodnik zamiast ścieżki  os. „Centrum”. Chodnik zamiast ścieżki  
- Jana Pawła II 21-22- Jana Pawła II 21-22

os. „Michałkowice”. Najpierw usuwanie acekoli,  os. „Michałkowice”. Najpierw usuwanie acekoli,  
a teraz docieplenie - Kościelna 34a teraz docieplenie - Kościelna 34

os. „Tuwima”. Kabina dźwigu os. „Tuwima”. Kabina dźwigu 
osobowego po estetyzacji - Okrężna 3osobowego po estetyzacji - Okrężna 3

os. „Młodych”. Warstwa styropianowa os. „Młodych”. Warstwa styropianowa 
zamiast acekoli - J. Stęślickiego 1-2zamiast acekoli - J. Stęślickiego 1-2

Remonty i przeglądyRemonty i przeglądy

os. „Chemik”. Odmalowano klatkę schodową - A. os. „Chemik”. Odmalowano klatkę schodową - A. 
Zgrzebnioka 25Zgrzebnioka 25

os. „Chemik”. Nowy śmietnik na ukończeniu os. „Chemik”. Nowy śmietnik na ukończeniu 
 - W. Wróblewskiego 63 - W. Wróblewskiego 63

os. „Młodych”. Balkony po remoncie os. „Młodych”. Balkony po remoncie 
- ZHP 7- ZHP 7
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Centrum”. Po ciemnozielonej narośli ani śladu  os. „Centrum”. Po ciemnozielonej narośli ani śladu  
- Krucza 3- Krucza 3

os. „Michałkowice”. Ostatni kwartał roku to liczne os. „Michałkowice”. Ostatni kwartał roku to liczne 
roboty dekarskie, tu: Obrońców Warszawy 1roboty dekarskie, tu: Obrońców Warszawy 1

os. „Tuwima”. Kolejna klatka schodowa osiedla os. „Tuwima”. Kolejna klatka schodowa osiedla 
remontowana - W. Korfantego 4Aremontowana - W. Korfantego 4A

os. „Węzłowiec”. Rozpoczęła się przycinka drzewos. „Węzłowiec”. Rozpoczęła się przycinka drzew

os. „Bańgów”. - Nowe orynnowanie wykonano os. „Bańgów”. - Nowe orynnowanie wykonano 
w ostatnim czasie na kilku adresach,  w ostatnim czasie na kilku adresach,  

tu: jedna z klatek Wł. Reymontatu: jedna z klatek Wł. Reymonta

os. „Węzłowiec”. Powstająca łąka kwietna jest os. „Węzłowiec”. Powstająca łąka kwietna jest 
oznakowana - Wł. Jagiełły 5-7-9oznakowana - Wł. Jagiełły 5-7-9

os. „Bańgów”. Ostatnie klatki w tym roku odmalowane os. „Bańgów”. Ostatnie klatki w tym roku odmalowane 
- Wł. Reymonta 38-40- Wł. Reymonta 38-40

os. „Bańgów”. Dziesiątki worków do wywiezieniaos. „Bańgów”. Dziesiątki worków do wywiezienia

Jesienne porządki i  pielęgnacjeJesienne porządki i  pielęgnacje
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Siemianowice Śląskie, 

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

 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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SALON ŁAZIENEK
płytki, gresy, wanny, brodziki,  
umywalki, meble łazienkowe…

Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 103  
tel. 32 730-82-22, kom. 506 839 932

www.dekorexpert.pl godziny pn-pt 9-17, sb 9-13

s-550/10-20s-
41

0/
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15

os. „Michałkowice”. Przed zimą wymieniano os. „Michałkowice”. Przed zimą wymieniano 
uszkodzone stopnice schodowe - Kościelna 36uszkodzone stopnice schodowe - Kościelna 36

 os. „Michałkowice”. Według potrzeb remontowano  os. „Michałkowice”. Według potrzeb remontowano 
częściowo dachy, zabezpieczano kominyczęściowo dachy, zabezpieczano kominy
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Osiedle „Chemik”
Do listopada śmietnik przy Walere-

go Wróblewskiego 63 wyglądał mało 
estetycznie. Było to też jedno z ulubio-
nych miejsc dokarmiania gołębi. Teraz 
ma być inaczej. Kończą się bowiem 
prace nad nową zabudową – zadaszo-
ną z furtką na klucz. Nowy śmietnik po-
wstaje w nowej lokalizacji. Niewielki te-
ren starej zabudowy stanie się (osło-
niętym) miejscem składowania odpa-
dów wielkogabarytowych.

W listopadzie zakończył się też re-
mont ostatniej klatki schodowej zapla-
nowanej na ten rok – Alfonsa Zgrzeb-
nioka 25.

Na innym adresie – przy Niepodle-
głości 64-66 prowadzone są z kolei 
ostatnie prace związane z odtworze-
niem instalacji odgromowej. Wcześniej 
w minionych tygodniach wykonywano 
je na pawilonach usługowo-handlo-
wych przy Walerego Wróblewskie-
go 65-67, Alfonsa Zgrzebnioka 43A.

Jesienią odbywają się między in-
nymi przeglądy stanu technicznego 
nawierzchni dróg. Chodzi docelowo 
o uzupełnienie ubytków przed zimą, 
by dziury czy pęknięcia w asfalcie nie 
powiększyły się jeszcze bardziej pod-
czas chłodniejszych miesięcy. Ostat-
nio więc takie drobne prace podjęto 
na przykład w rejonie ciągów garażo-
wych przy Walerego Wróblewskie-
go 69-71.

Dobiegają końca przeglądy instala-
cji gazowych i wentylacji w budynkach 
zaplanowane na ten rok. Ostatnie ad-
resy to Walerego Wróblewskiego 69-
71-73 i Alfonsa Zgrzebnioka.

Kończą się na ten rok prace związa-
ne z rekultywacją terenów po robotach 
gazowych prowadzonych przez wiele 
miesięcy. Jeszcze jest co najmniej kilka 
miejsc, do których trzeba będzie wrócić.

Osiedle „Młodych”
Największe prace widoczne są na 

elewacji budynku przy Jana Stęślic-
kiego 1-2. Nie ma już płyt elewacyj-
nych, które były tutaj od początku. 
W tej chwili postępują prace docieple-
niowe. Dalej – będzie malowanie ele-
wacji. Roboty wpisują się w kilkulet-
ni spółdzielczy program przewidujący 
całkowite usunięcie wyrobów zawie-
rających azbest z elewacji budynków 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej do 2027 roku.

Przy Placu Józefa Skrzeka i Pawła 
Wójcika 7 zakończył się remont pierw-
szego z segmentów balkonowych: „A”. 

Kolejny w przyszłym roku. Zaległymi 
z zeszłego roku balkonami zajęto się 
również przy ulicy ZHP 7.

Kontynuowane są kontrole instalacji 
gazowych i wentylacji w mieszkaniach.

Osiedle „Michałkowice”
Coraz bardziej zaawansowane są 

prace dociepleniowe przy ulicy Ko-

ścielnej 34. To drugi budynek w za-
sobach SSM, gdzie aktualnie trwają 
szeroko zakrojone roboty remontowe 
w ramach Programu usuwania wyro-
bów zawierających azbest (elewacyj-
nych płyt acekolowych) rozpisanego 
na lata 2020-2027. 

Poza tym w listopadzie wykonano kilka 
innych zadań. Przy Kościelnej 36 wymie-
niono stopnice schodowe w wejściach do 
klatek schodowych. Sporo uwagi poświę-
cono dachom. Częściowe ich remonty 
podjęto przy: Obrońców Warszawy 1, 
Przyjaźni 18-22, 40B, 52A, Kościelnej 
34C, Władysława Sikorskiego 4F.

Przy ulicy Pocztowej uporządkowano 
teren po robotach prowadzonych przez 
Wodociągi Siemianowickie Aqua Sprint. 
Do rekultywacji pozostaje jeszcze teren 
przy budynkach Wyzwolenia 6-8-10, 
gdzie również prowadzono roboty ziemne.

Kończą się przeglądy instalacji gazo-
wej i wentylacji w budynkach przy: Ko-
ścielnej 34-36, Przyjaźni 8-26, Wy-
zwolenia 6, Emilii Plater 21, Włady-
sława Sikorskiego 2-4. Konserwato-
rzy z kolei wymieniają według potrzeb 
wodomierze – Przyjaźni 44-46, 50-52.

Osiedle „Węzłowiec”
Ostatni kwartał, czyli po letnich mie-

siącach, to właściwy okres na do-
konywanie nowych nasadzeń drzew. 
W strefie rekreacyjno-wypoczynko-

wej przy Władysława Jagiełły 7-9-
11 nasadzono zgodnie z projektem 
17 drzew ozdobnych średniopiennych 
(wiśnia amanogawa, śliwa pissardii, 
klon pstry, wiąz wredei) oraz kilka-
set kwiatów i krzewy. Tym sposobem 
zakończono ostatnie prace związane 
z zagospodarowaniem tego kącika wy-
poczynkowego. Na sąsiadującym tere-
nie powstaje łąka kwietna. W listopa-
dzie pojawiły się tam tabliczki informu-
jące o przedsięwzięciu.

W rejonie placów zabaw przy ulicy 
Władysława Jagiełły 1C i 2A, B na-
sadzono po 4 ozdobne drzewa gatun-
ku klon kulisty i śliwa pissardii. Doce-
lowo, poza walorem estetycznym, cho-
dzi o stworzenie cienia na części te-
renu tych placów zabaw. Oprócz no-
wych nasadzeń, według sporządzonej 
listy w oparciu o postulaty mieszkań-
ców trwa przycinka drzew.

Na budynku Grunwaldzka 7B wy-
konano remont fragmentu skośnego 
mocno przeciekającego dachu oraz ta-
rasu mieszkania na poddaszu. Ponad-
to wyremontowano zniszczoną prze-
ciekami elewację pod tarasem. Na 
Grunwaldzkiej 9B wyremontowano 
całą połać skośnego dachu.

Przy klatce budynku Walerego Wró-
blewskiego 30B usunięto poważną 
awarię przyłącza kanalizacji. Żeliwna rura 
pod schodami załamała się i fekalia za-
miast trafiać do studzienki kanalizacyjnej 
wylewały się w piwnicach lokatorskich.

Na przełomie listopada i grudnia roz-
poczęły się roboty malarskie w klat-
ce schodowej budynku przy ulicy Wła-
dysława Łokietka 22. Ponadto, admi-
nistracja planuje modernizację ukła-
du domofonowego. Wkrótce pojawi się 
kaseta domofonowa cyfrowa, a miesz-
kańcy będą w swoich mieszkaniach 
wymieniać słuchawki. rg

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

Remonty 
i przeglądy

ciąg dalszy ze str. 16

os. „Centrum”. Pod rusztowaniami znikają glony - Krucza 2os. „Centrum”. Pod rusztowaniami znikają glony - Krucza 2
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Bezpieczeństwo i porządek publiczny w osiedlach - cz. 2

Na łamach „MS” przyglądamy się bliżej zadaniom priorytetowym, czyli osiedlowym i około osiedlowym pro-
blemom dotyczących bezpieczeństwa, których rozwiązaniu podjęli się dzielnicowi Policji pracujący na 

swoich rejonach służbowych. W obszarach, gdzie mieszczą się również zasoby SSM. 

Mieszkańcy, poprzez różne kana-
ły informacyjne sygnalizują problem. 
Dzielnicowi, w oparciu o te informa-
cje, częstotliwość zgłoszeń, skalę 
problemu oraz przy współpracy na 
przykład z osiedlową administracją 
czy MOPS-em, dążą do tego, by się 
go pozbyć lub ograniczyć.

Każdy z tych funkcjonariuszy Poli-
cji pracujących na co dzień w naszym 
osiedlu – obok codziennej służby ob-
chodowej, której dużą część zajmuje 
dzisiaj kontrola osób przebywających 
na kwarantannie i rozwiązywanie in-
dywidualnych problemów zgłoszonych 
przez mieszkańców – ma wyznaczo-

ne na pół roku zadanie priorytetowe 
do wykonania. Najczęściej do takich 
zadań wybierane jest zjawisko grupo-
wania się osób spożywających alko-
hol w danym rejonie, zakłócający przy 
tym ład i porządek, co jest uciążliwe 
dla mieszkańców z okolicznych budyn-
ków czy przechodniów. Przez sześć 
miesięcy dzielnicowy stara się różny-
mi kanałami rozwiązać ten problem 
– od dialogu, przez nakładanie man-
datów karnych i wpłynięcie na decy-
zje zarządcy nieruchomości odnośnie 
na przykład konieczności dodatkowe-
go oświetlenia rejonu czy założenia 
kamery. Policjanci niekiedy prowadzą 
służbę obchodową wspólnie ze strażą 
miejską. Na końcu, a więc po pół roku, 
dokonuje się analizy – podsumowa-
nia i ocenia, czy należy kontynuować 
to zadanie dalej, czy problem można 
uznać za rozwiązany. W tym wydaniu 
„MS” przyglądamy się osiedlom: „Bań-
gów” i „Michałkowice”.

Osiedle „Bańgów”
Osiedle „Bańgów” znajduje się w ob-

rębie Rejonu 15. Komendy Miejskiej 
Policji w Siemianowicach Śląskich. 
Tu dzielnicowym jest aspirant szta-
bowy Damian Achtelik. Na zadanie 
priorytetowe do wykonania w pierw-
szej połowie roku wybrał – w opar-
ciu o sygnały od mieszkańców – pro-
blem spożywania alkoholu na ławce 
w samym środku osiedla, wśród zabu-
dowań ulicy Władysława Reymonta 
14-38. W pobliżu znajdują się sklepy 
sprzedające alkohol. Ławka to jeden 
z przystanków zwykle stałej grupy pi-
jących. Nie jest to zresztą problem no-

wy. - Wzmożyliśmy patrole w tym re-
jonie. Były pouczenia, były nakłada-
ne mandaty karne. Postulowałem do 
Rady Osiedla o to, by rozważyć likwi-
dację ławki w tym miejscu. Ostatecz-
nie ławka jednak pozostała, myślę, że 
z uwagi na innych mieszkańców, któ-
rzy chcieliby z niej w normalny sposób 
korzystać. Niemniej, według przepro-
wadzonych przeze mnie ankiet wśród 
mieszkańców z okolicy, problem na ra-
zie został zminimalizowany.

Tzw. „Nowy Bańgów” dzieli zasoby 
mieszkaniowe między dwie spółdziel-
nie: Siemianowicką Spółdzielnię Miesz-
kaniową (większość budynków) i Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Fabud”. Drugie 
zadanie priorytetowe tego roku dotyczy 
zasobów tej drugiej spółdzielni: - Obok 
budynku ulicy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 113 – można powiedzieć ostatnie-
go w tym osiedlu – według zgłoszeń 
różne osoby miały spożywać alkohol, 
co wiązało się ze stałym zaśmieca-

niem terenu. Doglądano to wskaza-
ne przez mieszkańców miejsce o każ-
dej porze dnia. Uważam, że nie moż-
na powiedzieć, by problem całkowicie 
został wykluczony, ale zdecydowanie, 
według moich obserwacji, zminimalizo-
wany. Czy ma to potwierdzenie w opinii 
mieszkańców, dowiemy się na podsta-
wie anonimowych ankiet, jakie otrzy-
mają mieszkańcy tego rejonu. 

Drewniane altanki z miejscem do 
grillowania na Skwerze Tajnej Orga-
nizacji Nauczycielskiej (rejon kręgu 
tanecznego) przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie to miejsce przygo-
towane do wypoczynku i rozrywki na 
wolnym powietrzu. I wszystko byłoby 
w porządku, gdyby nie urządzane tam 
co jakiś czas głośne libacje alkoho-
lowe w godzinach wieczornych i noc-
nych. Mieszkańcy z budynków położo-
nych vis a vis, w rejonie szkoły, zwró-
cili uwagę na hałas, także zanieczysz-
czenie całego skweru z otoczeniem, 
a czasem dewastację. - Na budyn-
ku szkoły został zamontowany moni-
toring, który de facto skierowany jest 
na te altanki. Jest również zamysł, by 
dodatkowo doświetlić ten rejon i jed-
ną z kamer umiejscowić jeszcze bliżej 
altanek. To leży teraz w gestii Urzędu 
Miasta. Myślę, że gdy będzie tam ja-
śniej, jest szansa, że wszelkie prze-
jawy niewłaściwych zachowań zosta-
ną jeszcze bardziej zminimalizowane 
- uważa asp. sztab. Damian Achtelik.

Niejako z drugiej strony osiedla – 
na ulicy Bańgowskiej (droga mię-
dzy Przełajką, Wojkowicami a głów-
ną ulicą „Starego Bańgowa”, krajo-
wą „94”) zasygnalizowano problem 
szybkiej, przez co niebezpiecznej jaz-
dy kierowców. - Na problem zwróciła 
uwagę dyrekcja szkoły podstawowej. 
Część dzieci korzysta z przystanków 
autobusowych po obu stronach ulicy. 
Temat w Urzędzie Miasta poruszali-
śmy również z radną Rady Miasta Be-
atą Gałecką. Udało się go już w pew-
nym stopniu zmniejszyć. Urząd Mia-
sta zamontował bowiem w tym rejo-
nie, a więc przed przystankami auto-
busowymi i na wysokości kościoła pro-
gi zwalniające – mówi Achtelik.

Osiedle „Michałkowice”
Michałkowice to obszar działa-

nia trzech dzielnicowych Policji. Tutaj 

Zadania dzielnicowych

os. „Bańgów”. Altanki z przyległym miejscem do grillowania są fajne do os. „Bańgów”. Altanki z przyległym miejscem do grillowania są fajne do 
czasu, gdy imprezy nie przeszkadzają okolicznym zamieszkałym i nie czasu, gdy imprezy nie przeszkadzają okolicznym zamieszkałym i nie 

kończą się dewastacją - Skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiejkończą się dewastacją - Skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
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przenikają się też zasoby kilku zarząd-
ców nieruchomości. „Osiedle Robot-
nicze”, gdzie ma swoje budynki wraz 
z terenami przyległymi SSM w całości 
należy do Rejonu 12. Komendy Miej-
skiej Policji w Siemianowicach Ślą-
skich. Dzielnicowym jest tutaj starszy 
aspirant Łukasz Hebda. Ostatnie za-
dania priorytetowe obejmowały jed-
nak inny obszar wchodzący 
w skład tego rejonu – skwer 
wypoczynkowy naprzeciwko 
Parafii pw. Michała Archanio-
ła, obręb sklepu spożywcze-
go przy ulicy Emilii Orzesz-
kowej 24 czy „Parku Akcji 
i Reakcji”, będącego częścią 
Parku Tradycji. We wszyst-
kich tych sprawach mieszkań-
cy wskazali na problem spo-
żywania alkoholu w miejscu 
publicznym, zanieczyszcza-
nie terenu i dewastację mie-
nia. Równocześnie więc, au-
tomatycznie, stały się miejscami czę-
sto odwiedzanymi przez służbę mun-
durową.

Odnośnie zaś samego „Osiedla Ro-
botniczego” – dzielnicowy tak go cha-
rakteryzuje: - Ponieważ mieszka tu-
taj dużo osób starszych, może więk-
szość, dostrzegam tu inne zagroże-
nia. Na podstawie zgromadzonych in-
formacji wiemy, że jest to obszar po-
datny dla różnego typu oszu-
stów. Mieliśmy informacje na 
przykład o fałszywych pra-
cownikach administracji, ga-
zowni, fałszywych policjan-
tach czy innych osobach, 
w tym pochodzenia romskie-
go, próbujących okraść star-
szych mieszkańców – wyja-
śnia st. asp. Hebda i dodaje: 
- Powtarzamy cały czas o by-
ciu ostrożnym i nie wpusz-
czaniu do mieszkania. A je-
śli już, to sprawdzaniu u źró-
dła czy rzeczywiście ten ktoś 
za kogo się podaje istnieje. 
Cały czas aktualny jest rów-
nież problem z oszustwami 
telefonicznymi sposobem „na 
wnuczka”. Sporo osób korzy-
sta jeszcze z telefonów sta-
cjonarnych, będąc do nich przyzwy-
czajeni. A właśnie z książki telefonicz-
nej, gdzie widnieją numery i inne da-
ne, oszuści najczęściej czerpią wie-
dzę o nas. Nie jest jednak prosto na-
mówić wszystkich seniorów do zmiany 
telefonu na komórkowy - zwraca uwa-
gę dzielnicowy

Wśród problemów, jakie tu – a naj-
pewniej nie tylko tutaj – się przewijają 
to też kwestia opieki nad osobami star-
szymi. Jest dużo samotnych osób, któ-
re być może wymagają pomocy. Dla-
tego warto na takie sytuacje reago-
wać. - Jeśli do mnie taka sprawa tra-
fia, kontaktuje się w pierwszej kolej-
ności z Miejskim Ośrodkiem Pomo-

cy Społecznej. Są też i takie sprawy, 
gdy opieka jest, ale niewłaściwa. Na to 
również uczuliłbym sąsiadów – mówi 
st. asp. Hebda.

Rejon 13.
Kolejna część Michałkowic, gdzie 

zasoby mieszkaniowe ma SSM to uli-
ce: Przyjaźni, Pocztowa, Kościelna. 
To fragment Rejonu 13. KMP w Sie-
mianowicach Śląskich, dzielnicowego 

młodszego aspiranta Mariusza Mako-
sza. W tej chwili jego półroczne zada-
nie priorytetowe nie dotyczy jednak tej 
części dzielnicy a Bytomskiej/S. Że-
romskiego, gdzie znajdują się R.O.D. 
„Przyszłość”. - Zdiagnozowany został 
problem grupowania się, spożywania 
alkoholu i zanieczyszczania terenu na 

przejściu, takim skrócie do ulicy By-
tomskiej. Znalazło to potwierdzenie 
w sporządzonych ankietach i rozmo-
wach z właścicielami ogródków dział-
kowych. Teren nie jest oświetlony, 
czasami idący tam ludzie bali się tam-
tędy przechodzić. Podstawowym mo-
im działaniem jest być tam jak naj-
częściej. Jestem w stałym kontakcie 

z prezesem ogródków dział-
kowych. Straż Miejska rów-
nież zobowiązała się częściej 
patrolować ten obszar. Kiero-
wane są tam również patro-
le po cywilu. Zauważyłem, że 
te działania przynoszą pew-
ne efekty, bo ci, którzy gru-
powali się już tam nie prze-
siadują. Niemniej zobaczymy 
jak będzie wyglądać sytuacja 
w cieplejsze miesiące w przy-
szłym roku. Być może teren 
uda się dodatkowo doświetlić 
– to zależy od decyzji podję-

tej na Walnym Zgromadzeniu Dział-
kowców, jakie odbędzie się prawdo-
podobnie w przyszłym roku – mówi mł. 
asp. Makosz.

W pierwszej połowie roku zadaniem 
priorytetowym był teren przy byłym 
Gimnazjum nr 2 przy ulicy Przyjaź-
ni. Jest to dziś opuszczony budy-
nek, będący pod zarządem Urzędu 
Miasta. - Jak była szkoła to dużo lu-

dzi poruszało się wokół te-
go budynku. W tej chwili, ja-
ko że budynek jest nieużytko-
wany, dochodziło tam wokół 
do jakichś imprez zakrapla-
nych alkoholem, grupowania 
się, zwłaszcza w weekendy 
i w porach wieczorowo-noc-
nych. Było bardzo dużo inter-
wencji ze strony mieszkań-
ców sąsiadujących budyn-
ków, m.in. z Przyjaźni 24-26, 
dla których uciążliwy był ha-
łas. Obiekt ma swoją ochro-
nę, jednak oni skupiali się 
głównie na samym budyn-
ku. Podjęliśmy więc częstsze 
kontrole, również ze strony 
straży miejskiej była reakcja. 
Wydaje się, że grupujący za-
uważyli to, że rejon jest patro-

lowany i się uspokoiło. Oczywiście pro-
blem nie został w 100% wyeliminowa-
ny, ale poprawiło się, co wynika z an-
kiet, przeprowadzonych wśród tam-
tejszej społeczności. Dodatkowo rów-
nież, zgodnie z moim pismem i oczeki-
waniami, na budynku zostały zamon-

os. „Michałkowice”. Teren wokół byłego,  os. „Michałkowice”. Teren wokół byłego,  
pustego dziś Gimnazjum nr 2  pustego dziś Gimnazjum nr 2  

to newralgiczne miejsce - wskazywali mieszkańcyto newralgiczne miejsce - wskazywali mieszkańcy

„Bańgów”
- os. „Bańgów” - aspirant sztabowy Damian Achtelik

tel. kom. 727 032 593, e-mail: dzielnicowy.
siemianowice.15@siemianowice.ka.policja.gov.pl

Michałkowice
- „Osiedle Robotnicze” - ulice Wł. Sikorskiego, Wł. An-

dersa, M. Dąbrowskiej, W. Fojkisa, E. Plater, Obrońców 
Warszawy - starszy aspirant Łukasz Hebda

tel. kom. 727 032 594, e-mail: dzielnicowy.
siemianowice.12@siemianowice.ka.policja.gov.pl

- Przyjaźni, Pocztowa, Kościelna 
- starszy sierżant Mariusz Makosz

tel. kom. 727 032 599, e-mail: dzielnicowy.
siemianowice.13@siemianowice.ka.policja.gov.pl

- Stawowa, Wyzwolenia 
- młodszy aspirant Mariusz Nizler

tel. kom. 727 032 592, e-mail: dzielnicowy.
siemianowice.14@siemianowice.ka.policja.gov.pl

ciąg dalszy na str. 24
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towane przez Urząd Miasta tablice 
o zakazie spożywania alkoholu w ob-
rębie budynku oraz założono monito-
ring - relacjonuje dzielnicowy.

Wśród zadań priorytetowych we 
wcześniejszym okresie był również 
między innymi temat grupowania się 
osób spożywających alkohol i zanie-
czyszczających teren przy sąsiadują-
cym z boiskiem wielofunkcyjnym (ul. 
Przyjaźni 40) stole ping-pon-
gowym. - Miejsce to w środ-
ku osiedla, z dala od głównych 
ciągów komunikacyjnych, któ-
rymi regularnie jeżdżą patro-
le zmotoryzowane. W godzi-
nach wieczorowo-nocnych, 
jeśli były tam organizowane 
jakieś imprezy młodzieży, to 
„niosło się”, przez co miesz-
kańcy z okolicznych bloków 
skarżyli się na zakłócanie ci-
szy. W momencie objęcia tego 
problemu zadaniem prioryte-
towym regularnie zaczęli poja-
wiać się tam policjanci i strażnicy miej-
scy. Myślę, że podobnie jak w innych 
przypadkach, osoby dotychczas gru-
pujące się to zauważyły i problem jest 
zminimalizowany. Swoją drogą myślę, 
że wpływ na to ma również sytuacja 
epidemiologiczna, jaką mamy – oce-
nia mł. asp. Mariusz Makosz.

Rejon 14.
Następna część Michałkowic, gdzie 

zasoby mieszkaniowe ma Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 
z ulicami Wyzwolenia i Stawową 
– wchodzi w skład Rejonu 14. KMP 
w Siemianowicach Śl. Od 1 sierpnia 
br. nowym dzielnicowym jest tu młod-
szy aspirant Mariusz Nizler – wcze-
śniej w jednostce dzielnicowy w rejo-
nie ulic Hutnicza/J. III Sobieskiego.

Ostatnie półroczne zadanie priory-
tetowe realizowane przez poprzed-
niego dzielnicowego aspiranta szta-
bowego Tomasza Krawca dotyczyło 
nowych altanek grillowych, będących 
częścią większej  strefy wypoczynko-
wej przy ulicy Wyzwolenia i spożywa-
nia tam alkoholu oraz zanieczyszcza-
nia terenu. - Zdecydowałem się kon-
tynuować to zadanie w oparciu o roz-
mowy z mieszkańcami. Uznałem, że 

jest to główna bolączka mieszkańców 
tego rejonu. Z tej strefy korzystają bo-
wiem nie tylko osoby mieszkające naj-
bliżej. Postanowiłem zintensyfikować 
działania i „być tam częściej niż oni”, 
co docelowo ma doprowadzić do znie-
chęcenia osób zachowujących się nie-
właściwie do przebywania tam. Taka 
prewencja powoduje, że osoby, które 
przyzwyczaiły się do pewnych zacho-
wań, czyli: „idziemy pić na domki gril-
lowe”, nagle widzą policjanta i myślą – 
„nie można”. To zadanie zostało rów-
nież wskazane dla służby z ogniwa pa-
trolowo-interwencyjnego. Oni na bie-
żąco podjeżdżają i kontrolują to miej-
sce o różnych porach – relacjonuje 
mł. asp. Nizler. Takim miejscem, gdzie 
zdarza się również zauważyć spoży-

wających alkohol i dalej tego następ-
stwami są ławeczki przy placu za-
baw w pobliżu Stawowej 7-11-11A, 
vis a vis głównego ciągu handlowe-
go w okolicy. - Dlatego też i to miejsce 
jest równie często odwiedzane i kon-
trolowane, jak to przy Wyzwolenia – 
podkreśla dzielnicowy.

Zwraca uwagę również na inny te-
mat. - Dużym problemem, jaki mamy 
obecnie są włamania do piwnic. Roz-

mawiamy o tym z administra-
cjami, w jaki sposób dodat-
kowo je zabezpieczyć, mię-
dzy innymi poprzez zmiany 
kodów technicznych do do-
mofonów. Zauważyliśmy też, 
że osoby dokonujące tych 
czynów najczęściej wybiera-
ją te klatki schodowe, które 
są otwarte z niedomknięty-
mi drzwiami i dalej – nieza-
mkniętymi na zamek drzwia-
mi do piwnicy.

Problem - kontakt
Jeśli dostrzegamy w swoim 

otoczeniu jakiś problem dotyczący bez-
pieczeństwa kontaktujmy się ze służ-
bami mundurowymi. W różny sposób. 
Z biegiem czasu przybywa możliwości 
kontaktowania się z dzielnicowym Poli-
cji swojego rejonu. To już nie tylko kon-
takt bezpośredni na ulicy, wybieranie 
numeru telefonu komórkowego czy sta-
cjonarnego – wewnętrznego na komen-
dę i listowny. Mamy możliwość kontak-
tu e-mailowego. Od kilku lat funkcjonu-
je aplikacja mobilna „Moja Komenda”. 
W realizacji jest też projekt „Cyfrowe 
Obserwatorium Bezpieczeństwa Wo-
jewództwa Śląskiego – śląska policja 
bliżej społeczeństwa”. To system elek-
troniczny, gdzie poprzez zalogowanie 
się również można nawiązać kontakt 
z dzielnicowym.  Rafał Grzywocz

os. „Michałkowice”. Niektóre ławki w środku osiedli os. „Michałkowice”. Niektóre ławki w środku osiedli 
stają się „miejscówkami” do picia  stają się „miejscówkami” do picia  

- tu: Stawowa 7-11-11A- tu: Stawowa 7-11-11A

Zadania dzielnicowychZadania dzielnicowych

ciąg dalszy ze str. 23

SUDOKU 12 /20 (TRUDNE!!!)

7 9

3 1 5 9 7 6

8 4

6 3 1

2 4

9 4 2

9 5

6 8 1 4 2 7

3 8

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

wpisaniu brakujących cyfr w ten 
sposób, by w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej pionowej kolum-
nie oraz w każdym wyróżnionym 
małym kwadracie 3x3 znalazły się 
wszystkie cyfry od 1 do 9. Każda 
z tych cyfr w rzędzie, kolumnie, czy 
w małym kwadracie może być wpisa-
na tylko raz.

Na łamach „MS” publikować będzie-
my sudoku o różnym stopniu trudno-
ści. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii.

Rozwiązanie  
SUDOKU 11/20

1 2 9 3 8 7 4 6 5

7 6 5 1 4 9 3 8 2

4 8 3 6 5 2 7 9 1

5 4 2 8 3 1 9 7 6

9 7 1 2 6 4 5 3 8

8 3 6 7 9 5 1 2 4

3 5 7 4 2 8 6 1 9

2 1 4 9 7 6 8 5 3

6 9 8 5 1 3 2 4 7

P o ł a m  g ł o w ę
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ciąg dalszy na str. 26

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

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

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, pisząc 
czy też telefonując do nas.

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

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

bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga 
szperania w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z za-
strzeżeniem, że mają nie być publiko-
wane, bo takich dopisków nie będziemy 

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 oczekuje-
cie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się 
zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w danym mie-
siącu, 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 w celu przekazania odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Słowo 
zabija...

Droga pożarowa 
a parking?
Dzień dobry,

W ostatnim czasie w bloku nr 13 przy 
ulicy Leśnej prowadzone są działania, 
mające na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego. Doty-
czy to również terenu w pobliżu blo-
ku. W dniu 12. 11. 2020 r. na tere-
nie małego parkingu między blokami 
13 i 15 przy ulicy Leśnej, zostały wy-
łączone z użytkowania dwa 
miejsca parkingowe, z uwa-
gi na konieczność odbloko-
wania dostępu do hydrantu. 
Jest to działanie absolutnie 
zrozumiałe, ale jednocześnie 
znacznie utrudniające życie 
mieszkańcom dwóch bloków 
(to przecież aż 88 mieszkań).

Z tego powodu mam też py-
tanie, a jednocześnie gorą-
cą prośbę, czy można by uwzględnić 
w budżecie w najbliższym czasie na-
prawę nawierzchni na ulicy Leśnej od 
bloku nr 13 do lasku Bytkowskiego 
(odcinek około 60 m), a jednocześnie 
wydzielić z pobliskiego obszaru zielo-
nego niewielki pas (myślę, że wystar-
czyłoby nawet około 1,5-2 m) na par-
king umożliwiający parkowanie prosto-

padłe wzdłuż tej drogi? Zwiększyło-
by to znacznie liczbę miejsc parkingo-
wych na tym osiedlu. Na chwilę obec-
ną mieszkańcy parkują na tym odcin-

ku drogi równolegle, często niestety 
zajmując więcej miejsca niż faktycznie 
potrzebują. Parkowanie prostopadłe 

znacznie rozwiązałoby ten problem. 
Nawierzchnia tej drogi jest już w bar-
dzo opłakanym stanie, pełno w niej 
dziur i ubytków. Nietrudno np. o skrę-
cenie kostki. Można by więc rozwiązać 
dwa problemy w jednym czasie.

Nie wiem niestety kto jest właścicie-
lem tej drogi. Jeżeli właścicielem jest 
miasto, to bardzo proszę o pośredni-

czenie w przekazaniu niniejszej wia-
domości.

Wyrażam zgodę na przekazanie da-
nych, jednocześnie proszę o anonimo-
wość, gdy treść wiadomości zostanie 
opublikowana w gazetce.

Ps. W załączniku przesyłam mapkę 
sytuacyjną z proponowanym rozwią-
zaniem.

Z poważaniem,
Mieszkanka

- właścicielka mieszkania 
przy ulicy Leśnej 13

Zarząd SSM: Administra-
cja osiedla „Tuwima” wyja-
śnia, że wyznaczone miej-
sce oznaczone znakiem 
„droga pożarowa – zakaz 
parkowania” oraz wyłącze-
nie dwóch miejsc parkin-
gowych oznaczonych tzw. 
martwym polem, służy do 

zawracania jednostek ratowniczo-
-gaśniczych. Teren parkingu za wy-
jątkiem wyznaczonych miejsc po-
stojowych jest drogą pożarową, 
a więc parkowanie i postój jest nie-
dozwolone, o czym mówi znak przy 
wjeździe. Spółdzielnia widząc pro-
blem z niedoborem miejsc posto-

Ze względu na pandemię koronawirusa, dyżur redaktora 
 (poniedziałki 15.30-16.30), czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można nadsyłać pytania, swoje problemy na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm

google mapsgoogle maps
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jowych informuje, że jest na etapie 
przygotowań koncepcji zagospoda-
rowania terenu za budynkiem przy 
ul. Leśnej 13, pod budowę miejsc 
postojowych. W zakresie złej jako-
ści nawierzchni drogi, która jest 
własnością Urzędu Miasta Siemia-
nowice Śląskie przekażemy pismo 
z prośbą o jej naprawę do właści-
wych służb.

Drzewa i dziura
Mieszkańcy z ulicy Alfonsa Zgrzeb-

nioka 39-41, pani Grosicka oraz pan 
Kulik podczas telefonicznej rozmowy 
przedstawili dwa problemy, jakie są 
uciążliwe dla zamieszkałych w tej klat-
ce schodowej.

1. - W sąsiedztwie naszego 
budynku Zgrzebnioka 39-41, 
na trawniku od strony wspól-
noty mieszkaniowej Zgrzeb-
nioka 49 rosną trzy wysokie 
drzewa, które już przewyż-
szają nasz budynek. Jedno 
z nich rośnie pochyło w kie-
runku balkonów „41”, w ten 
sposób, że jego gałęzie moż-
na złapać w ręce będąc na 
balkonie. Latem mamy miesz-
kanie zacienione, a teraz na 
jesień musimy zbierać liście 
z balkonu. Widziałem, że 
wszędzie dookoła Spółdziel-
nia przycięła na osiedlu drze-
wa, a te 3 tutaj rosnące są 
jeszcze nie tknięte. Informo-
wałem o tym w administracji, 
wspólnota mieszkaniowa też nic z tym 
nie robi, Miasto też nie. Chciałem pro-
sić o przycięcie tych drzew albo na-
wet zgłoszenie tego jednego, chylą-
cego się do ziemi do wycięcia – zgło-
sił pan Kulik.

2. - Na elewacji budynku od stro-
ny balkonów Zgrzebnioka 41 zosta-
ła dziura po usuniętym piorunochro-
nie, a z niej przy wietrze, nawiewa 
nam kurz wprost do mieszkania. Czy 
można byłoby jakoś ją zabezpieczyć? 
– mówiła Regina Grosicka.

Zarząd SSM: Drzewa, o których 
Pan mówił, rosną na terenie należą-
cym do wspólnoty mieszkaniowej 
przy ul. Zgrzebnioka 49. Spółdziel-
nia wystąpi pisemnie do zarządcy 
nieruchomości MPGKiM sp. z o.o. 
o wykonanie przycinki pielęgnacyj-
nej drzew.

W odniesieniu do ubytku od stro-
ny balkonów przy Alfonsa Zgrzeb-
nioka 41 informujemy, że Admini-

stracja osiedla „Chemik” przystąpi  
niezwłocznie do naprawy i uzupełni 
brakujący fragment w ścianie.

O przerwach niezwłocznie 
informować!

Na dyżur zadzwoniła mieszkanka 
z ulicy Leśnej 15. Małgorzata Wojt wy-
raziła swoje oburzenie brakiem jakiej-
kolwiek informacji o przerwie w dosta-
wie energii elektrycznej w budynku. 

- Nikt z administracji nas nie poinfor-
mował o tym, że prąd zostanie wyłą-
czony. Było to krótkie wyłączenie, ale 
dziecko pisało akurat kartkówkę, ja 
prowadziłam telekonferencję itd. Admi-
nistracja osiedla powinna zadbać o ta-
ki komunikat, zwłaszcza w dobie pan-
demii, kiedy mieszkańcy pracują i uczą 
się w domach, nawet jak ma być to 
przerwa krótkotrwała.

(Zgłoszenie z poniedziałku,  
pierwszej połowy listopada)

Zarząd SSM: Przerwa w zasilaniu 
budynku spowodowana była praca-
mi związanymi z końcowym etapem 
wykonywania zabezpieczeń w Pa-
ni budynku. Było to działanie nie-
zamierzone, co oczywiście nie jest 
usprawiedliwieniem dla opisanej sy-
tuacji, za którą serdecznie przepra-
szamy. Administracja każdorazowo 

planowaną przerwę w zasilaniu, za-
leżną od Spółdzielni poprzedza in-
formacją z odpowiednim wyprzedze-
niem, co w przypadku budynku Le-
śnej 15 w trakcie wykonywania ww. 
prac miało miejsce.

Jak wiadomo jest jesień
Witam. Jestem mieszkańcem os. 

Tuwim. Jak wiadomo jest jesień, li-
ście lecą z drzew. Panie sprzątające 
te liście – pełen szacun za Ich pracę. 
Koszty wywozu śmieci pomimo dobrej 
segregacji rosną radykalnie (ogólnie 
złodziejstwo). Proszę mi i też miesz-
kańcom wytłumaczyć dlaczego te li-
ście lądują w brązowych pojemnikach 
na odpadki bio? 4 wiadra i pojem-

nik zapełniony za który pła-
cimy. Po zapełnieniu brązo-
wego pojemnika pakują liście 
w plastikowe worki, ekologia 
i recykling na maxa. Nie moż-
na wymóc dużych kontene-
rów w kilku miejscach osiedla 
na same liście?

Robert Boberek, ul. Wró-
bla

Zarząd SSM: 1. Admini-
stracja osiedla „Tuwima” 
przeprowadziła rozmowy 
z dozorcami dotyczące pra-
widłowej segregacji odpa-
dów, a zwłaszcza liści. Wy-
rażamy nadzieję, że w przy-
szłości taka sytuacja się 
nie powtórzy a zgrabio-
ne liście będą składowane 
w miejscach do tego prze-

znaczonych.
2. Administracja osiedla „Tuwima” 

udzieliła odpowiedzi na powyższego 
maila w dniu 24 listopada 2020 r.

Samozamykacz. 
Jak to jest?

Ogniskiem konfliktu międzysąsiedz-
kiego w naszej klatce schodowej – Si-
korskiego 2C – jest samozamykacz 
w drzwiach wejściowych. Jeden z są-
siadów usunął go bez naszej zgody. 
Proszę wyjaśnić na łamach naszej 
gazety kwestię samozamykacza. Czy 
można tak dowolnie go usunąć czy na 
to potrzeba jakiejś pisemnej zgody?

Jak to powinno wyglądać?
Czytelnik

- dane proszę zachować w Redakcji
Zarząd SSM: Informujemy, że de-

montowanie przez mieszkańców ja-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 25
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kichkolwiek elementów stanowią-
cych wyposażenie budynku jest nie-
dopuszczalne. Administracja osie-
dla „Michałkowice” uzupełni bra-
kującą blokadę, w najbliższym cza-
sie. Przypominamy, że celem dzia-
łania urządzenia jest utrzymanie po-
zycji całkowicie otwartych drzwi 
w trakcie wchodzenia z wózkami, 
meblami, dużymi paczkami. Z te-
go względu każdorazowo wchodząc 
lub wychodząc należy zwrócić uwa-
gę czy drzwi nie zostały zablokowa-
ne w tym położeniu, unie-
możliwiając tym samym na-
wiew zimnego powietrza do 
mieszkań na najniższych 
kondygnacjach bądź wej-
ście osób postronnych do 
bloku.

Dwa odczyty?
Dzień dobry, chciałam się 

zorientować czy coś się zmie-
niło w kwestii odczytów wo-
domierzy i podzielników 
kosztów c.o.? Pierwszy od-
czyt miałam 10 czerwca, roz-
liczony w sierpniu. Teraz ma-
my ogłoszenie, na którym 
mamy drugi odczyt w termi-
nie termin od 30 listopada do 7 grudnia 
br. Zawsze mieliśmy dotychczas jeden 
raz w roku.

Mieszkanka z Korfantego 3A
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Od roku 2020 dla bu-

dynków przy ul. Wojciecha Korfan-
tego 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17 termin 
odczytu będzie przypadał na koniec 
roku kalendarzowego, a nie jak do-

tychczas w miesiącu maju, a od ro-
ku 2021 dla budynków przy ul. Kor-
fantego 1, 2, 4, 9 również na koniec 
roku zamiast miesiąca listopada. 

Zmiana jest podyktowana koniecz-
nością rozliczenia w tym samym 
okresie wszystkich budynków zasi-
lanych z grupowej stacji wymienni-
ków ciepła na osiedlu Tuwima. Za-
tem odczyt, po uwzględnieniu poda-
nych zmian, będzie wykonywany jak 
dotychczas raz w roku.

Obrócić lustro
Jakiś czas temu na wyjeździe z bu-

dynków Pocztowa 11 i 15 na ulicy 
Przyjaźni po stronie domków jedno-
rodzinnych zamontowano lustro dro-
gowe. Doceniam zwrócenie uwagi na 
problem bezpiecznego wyjazdu z osie-
dla. Chciałbym zauważyć, że jest ono 
obrócone nie w tę stronę co trzeba. 
Mamy tam taką sytuację: Będąc w au-

cie przed manewrem wyjazdu, patrząc 
w lewo widzimy samochody jadące aż 
spod harcówki na dole ulicy Przyjaźni, 
bo zaparkowane auto są schowane na 
parkingach i nic nam nie zasłania wi-
doczności. Za to patrząc w prawo wi-
dzimy sznur samochodów zaparkowa-
nych równolegle do chodnika na uli-
cy, który znacznie utrudnia dostrzeże-
nie jadących kierowców od strony tar-
gu. Wyjeżdżamy i się cofamy. Lustro 
w tym momencie jest ustawione w kie-
runku harcówki, dlatego nie spełnia na 

ten moment swojej roli.
Pozdrawiam, Czytelnik  

- dane do wiadomości  
Redakcji

Zarząd SSM: W rozmo-
wie w Wydziale Infrastruktu-
ry Drogowej Urzędu Miasta 
w Siemianowicach Śląskich 
uzgodniono, że lustro zosta-
nie obrócone w prawą stro-
nę z widokiem na wjazd od 
strony ul. Elizy Orzeszkowej.

Krzewy 
przeszkadzają

Dzień dobry. Parę lat temu 
przy ulicy Grunwaldzkiej 5f na 
trawniku była piękna trawa... 

Potem nagle nie wiadomo skąd i czyj 
to był pomysł, posadzono 3 krzewy. Je-
den krzew składa się z 5 drzew jeden 
koło drugiego. Teraz w zimę jest w mia-
rę nie zauważalny ale na wiosnę jak 
puści liście to lokatorzy z parteru czy 
z 1 i drugiego piętra przed oknem nic 
nie widzą tylko jeden wielki krzew. Moje 
pytanie czy dałoby się go przyciąć, no 
nigdy nie był przycięty, czy może zro-
bić z 5 pni tylko dwa Wszystkie 3 krze-
wy są tak dziwnie posadzone, że nie 
widać w ogóle z niższych pięter ulicy...

Pozdrawiam Mieszkanka
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Administracja osie-
dla „Węzłowiec” prosi o bezpośred-
ni kontakt w celu doprecyzowania 
kwestii przycięcia tych krzewów.
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Tak samo, a jednak inaczej
Treningi w salach gimnastycznych 

nie różnią się zbytnio od zajęć na 
wolnym powietrzu. Prowadzone są 
w podobnej formie pod okiem trene-

ra lub dwóch trenerów jednocześnie: 
rozgrzewka, część ćwiczeniowa/spa-
ringi, część meczowa. Zmiany od-
czuwalne są bardziej dla opiekunów 
dzieci, którzy wzorem sposobu od-
prowadzania na zajęcia lekcyjne, za-

nim wprowadzono nauczanie zdal-
ne – nie wchodzą do budynku szko-
ły. - Jest to na pewno niekomfortowe, 
bo zamiast siedzieć wygodnie na ła-
weczce w środku, stoimy przy hali na 
dworze, a niestety wieczorami bywa 
już chłodno. Cóż, chłopak trochę ru-
chu musi mieć, więc ja się tam po-
święcę. Na dwór nie wyjdzie, bo zim-
no, wf-u praktycznie nie ma. Dobrze 
że chociaż widać przez okna jak tre-
nują – mówił ojciec Michała pod-

czas jednych z listopadowych trenin-
gów w „Bańgowie”. 

Grupy zwykle kilkunastoosobo-
we szlifują podstawowe elementy gry 
w piłkę nożną. Jedni od dłuższego 

czasu, inni dopiero zaczynają. To jed-
na z nielicznych okazji do aktywności 
fizycznej w warunkach optymalnych 
do uprawiania sportu pod dachem: - 
Chodzę tu 3 tygodnie. Nie umiem jesz-
cze grać w piłkę, to mama mnie tutaj 

zapisała, bym się nauczył. Powoli za-
czyna mi wychodzić, coraz lepiej pro-
wadzę piłkę przy nodze. Mamy jeszcze 
w-f w szkole przez komputer, tzn. na 
przykład rzucam skarpetkami do ko-
szyka, miski – relacjonował 8-letni Ma-
rek Wawrzak.

Niedługo na zajęcia chodzi też 8-let-
ni Wojtek Kasiński: - Ja tu jestem już 
chyba piąty raz, przychodzę co środę. 
Dowiedziałem się o tym od kolegów. 
Podobają mi się te treningi, fajna roz-

grzewka, ale to jednak mecze są naj-
lepsze, bo się biega, gra.

Z uczestnictwa w treningach cieszy się 
też 9-letni Stanisław Pezda: - Trenuję 
rok. Mam tu bardzo fajnych kolegów. Na-
uczyłem się już dobrze dryblować. Chcę 
jeszcze nauczyć się strzelać gole „na 
okno”. Teraz to tym bardziej się cieszę, 
że mogę brać udział w tych treningach, 
bo w-f u nas jest raczej w domu.

Powrócą
Cykliczne turnieje świąteczno-nowo-

roczne (zainicjowane przez SSM) or-

ganizowane najpierw w hali MOSiR-
-u, później w Kompleksie Sportowym 
„Michał” od początku, czyli 2013 ro-
ku przyciągały mnóstwo dzieci i ich 
opiekunów. Profesjonalnie przygoto-
wane, z otoczką prawdziwych wido-

wisk sportowych – z publicznością, sę-
dzią, spikerem, muzyką, poczęstun-
kiem, medalami. Pod patronatem Pre-
zydenta Miasta. Wszystko to sprawia-
ło, że dzieci jako uczestnicy (głów-
ni bohaterowie) miały namiastkę tego, 
jak wyglądają prawdziwe wydarzenia 
sportowe. W tym roku sytuacja epide-
miologiczna zmusiła organizatorów do 
odwołania turnieju po raz pierwszy. Nie 
ma załamania, są chęci i ambicje, by 
wrócić w dogodnych warunkach: - Jest 

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Trenują, ale turnieju nie będzie
Coroczny piłkarski turniej świąteczno-noworoczny dla dzieci, odbywa-

jący się zawsze przed świętami z licznym udziałem najmłodszych i ich 
opiekunów, ze względu na sytuację epidemiologiczną, nie odbędzie się. 
Same treningi prowadzone są zgodnie regulacjami Rady Ministrów, doty-
czącymi współzawodnictwa sportowego bez udziału publiczności.



29MOJA SPÓŁDZIELNIA 12/2020

MIESZKANIOWE

DO SPRZEDANIA mieszkanie 55 m2 
na Bytkowie,  tel. 695 233 337

KUPIĘ działkę budowlaną w Siemia-
nowicach lub w okolicy,  
 tel. 791 301 302

KUPIĘ mieszkanie na Bytkowie 2, 
3-pokojowe za gotówkę, osoba pry-
watna. Może być do remontu lub za-
dłużone,  
 tel. 888 989 989, 666 116 114

KUPIĘ mieszkanie, może być do re-
montu lub zadłużone, pomogę w for-
malnościach, szybka decyzja, płat-
ność gotówką,  tel. 786 223 163

KUPIĘ mieszkanie na Bytkowie lub 
w okolicy, prywatnie, za gotówkę,  
 tel. 791 301 302

KUPIĘ mieszkanie w każdym stanie, 
preferuję płatność gotówką,  
 tel. 730 644 156

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

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

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

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

WYNAJMĘ lub sprzedam mieszkanie 
61 m2, 3 pokoje, os. Michałkowice,  
 tel. 510 298 224

RÓŻNE

KUPIĘ antyki, starocie, akordeon,  
 tel. 518 228 772

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

GARAŻ zamienię - Jagiełły 33 na Ja-
giełły 15,  tel. 512 197 721

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

MIESIĘCZNIK SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
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J K L
Kowalski pyta Jasia:
- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj 

przyniósł ci dwie kolejki elektryczne?
- Boo… ja też chcę się bawić, kiedy 

tatuś jest w domu.
J K L

Mama oznajmia Jasiowi:
- Dzisiejszej nocy święty Mikołaj 

przyniósł ci w prezencie siostrzyczkę. 
Czy chcesz ją zobaczyć?

- Nie - odpowiada Jaś - wolę zoba-
czyć tego Mikołaja!

J K L
Kto Cię nauczył tak kląć – denerwu-

je się mama.
- Święty Mikołaj!
- Święty Mikołaj, jak to?
Tak kiedy przyszedł i kładł mi pre-

zenty w nocy i uderzył się kolanem 
o szafę.

J K L
Leśniczy, wychodząc z lasu, napoty-

ka chłopa niosącego na plecach pięk-
ną, dorodną jodełkę.

Mówi do napotkanego:
- A co, święta przed nami, to choinki 

się zachciało?
Chłop zdziwiony pytająco odpo-

wiada:

- Jakiej choinki?
- No, ma Pan ją przecież na plecach...
Chłop patrzy przez ramię i mówi:
- No, patrz Pan, tyle co człowiek do 

lasu wejdzie, a zaraz coś mu się do 
pleców przyklei.

J K L
Przed świętami św. Mikołaj rozdaje 

prezenty na ulicy. Jasio po otrzymaniu 
jednego z nich mówi:

- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mi-

kołaj. - Nie masz mi za co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

nam przykro, dzieciakom tym bardziej, 
bo dla większości z nich to są pierwsze 

turnieje w życiu i wielkie przeżycie. Nie 
ma w tej chwili co na siłę próbować go 
zorganizować. Od początku w zamyśle 

miała być to impreza, będąca czymś 
wyjątkowym dla dzieci, ale również in-

tegrująca dorosłych przy wspólnym do-
pingowaniu, poczęstunku, a dziś było-
by to niemożliwe do pogodzenia. My-

ślę, że najdalej wtedy, gdy wrócimy 
na otwarte boiska sportowe zorgani-
zujemy duży turniej i będziemy chcieli 
to wszystko sobie zrekompensować – 
przyznaje trener Dariusz Rzeźniczek. 
Być może turniej zbiegnie się z piłkar-
skimi mistrzostwami Europy?

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać swoje pocie-

chy. Nie kosztują nawet złotówki. Wy-
starczy przyjść z dzieckiem na jedno 
z zajęć i wypisać odpowiednią deklara-
cję, jaką mają przy sobie trenerzy. Na-
leży pamiętać jednak o sztywno usta-
lonym przedziale wiekowym 7-12 lat 
(funkcjonują dwie grupy podstawowe – 
7-9 i 10-12 lat).

* Treningi piłkarskie mogą zostać za-
wieszone w zależności od wytycznych 
sanitarnych.

 Rafał Grzywocz

Terminy zajęć piłkarskich  
w salach gimnastycznych do 23 grudnia br.:

„Bańgów”/„Michałkowice” - Szkoła Podstawowa nr 16 
w „Bańgowie” - środy

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

- „Bytków” - Szkoła Podstawowa nr 1  
(ul. Niepodległości 47)  poniedziałki

19.00-20.30 grupy młodsze, dzieci 7-9 lat, 
- „Bytków” - Zespół Szkół Sportowych (ul. Mikołaja)

19.00-20.30 -  grupy starsze, dzieci 10-12 lat.
Zajęcia dodatkowe  

w okresie jesienno-zimowym się nie odbywają.
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Więcej informacji pod numerami telefonów: 32 228-20-90; 602 110 424 
lub na stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.com

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z zaleceniami sanepidu.

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
10.00 - 13.00  PZN Biuro - Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
16.00 - 20.00 Spotkanie Klubu Seniora  

- Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
14.00 - 18.00  Nauka gry na pianinie
17.00 - 21.00 Hip-hop  

- zajęcia taneczne dla młodzieży
18.00 - 20,15  Lekcje gry na gitarze

Wtorek
13,30 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 20.00  Spotkanie Stowarzyszenia Amazonek 

„Razem”
16.00 - 21.00 Hip-hop  

- zajęcia taneczne dla młodzieży
16.00 - 20.00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju. 

 Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30  Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną
18.00 - 21.00  Lekcje gry na gitarze

Środa
10.00 -13.00  CAFE SENIOR - ZAWIESZONE 
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego - ZAWIESZONE
14.30 – 17.00 Angielski - korepetycje z języka obcego
15.00 - 19.00 Spotkania koła PZ Niewidomych - Klub Cen-

trum (ul. Powstańców 54) - indywidualnie
16.00 - 21.00 Skat dla każdego 
16.45 - 18.00 Zumba fitness. Zajęcia taneczno-rekreacyj-

ne dla pań
18.00 - 20.00 Tenis stołowy 

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

Piątek
14.30 – 17.00 Angielski - korepetycje z języka obcego
16.00 - 21.00 Tenis stołowy
16.00 - 20.00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30 Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną

Z A W I E S Z O N E

Przed i poświąteczne porządki

By nie było bałaganu… 
… - takie życzenie świąteczne można dedykować sobie odnośnie porządku na osiedlowych śmietnikach. W okresie 
świątecznym i noworocznym zapełniają się one znacznie szybciej niż zwykle. Wiadomo – święta oznaczają gruntow-
ne porządki przed i… porządkowanie po świętach (odpady kuchenne, opakowania po prezentach). Przy stosowaniu 
się dorad można ograniczyć coroczny śmietnikowy, rażący w oczy, bałagan.

Dla mieszkańców:
- przestrzegajmy terminów wywozów odpadów wielkoga-

barytowych. Starajmy się dopasować duże „gabarytowe” 
porządki, przedświąteczne zakupy mebli do tzw. „wy-
stawki” w oparciu o harmonogram ich wywozu. Z zabu-
dowy wielorodzinnej odbywa się raz w tygodniu,

- odpady najlepiej wystawić w przeddzień, bo odbiór przez służ-
by oczyszczania miasta jest od wczesnych godziny rannych,

- zgniatajmy w miarę możliwości odpady selektywnie zbie-
rane (np. butelki typu PET, tetrapaki, kartony, inne opa-

kowania itp.) co przyczyni się do maksymalnego wy-
korzystania przestrzeni w pojemnikach do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych,

- dostarczajmy odpady selektywnie zbierane do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ulica Wyzwo-
lenia, za przedsiębiorstwem Labor sp. z o.o.). Zużyte let-
nie opony również tutaj można zostawić.

- przemyślmy zakupy – nie kupujmy żywności w nadmia-
rze. Pamiętajmy, iż nieskonsumowana żywność trafia 
do kosza.

Najbliższe grudniowe terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych:
REJON I

- Osiedle „Centrum”: Kolejowa, Brzozowa, Piaskowa, Po-
wstańców, Komuny Paryskiej, Śląska, Krucza, Jana 
Pawła II, Spokojna, R. Gansińca,

- Osiedle „J. Tuwima”: H. Wróbla, W. Korfantego, 
- Osiedle „Młodych”: Aleja Młodych, Szarych Szeregów, 

J. Stęślickiego, ZHP, Boh. Westerplatte 4-12, Teatral-
na.

 Grudzień – 17, 24, 31
REJON II

- Osiedle „Centrum”: Hutnicza, Jedności, ks. K. Damrota, 
T. Kościuszki, Michałkowicka,

- Osiedle „Tuwima”: Okrężna, Leśna, ks. J. Kapicy.
Grudzień – 16, 23, 30

REJON III
- Osiedle „Chemik”: A. Zgrzebnioka,  Niepodległości, W. 

Wróblewskiego, 
- Osiedle „Młodych”: Plac J. Skrzeka i P. Wójcika, Grun-

waldzka, Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły, J. Polaczka.
Grudzień – 15, 22, 29

REJON IV
- „Michałkowice”: Obrońców Warszawy, E. Plater, Wł. 

Andersa, M. Dąbrowskiej, Wł. Sikorskiego, Kościel-
na, Pocztowa, Przyjaźni, Harcerska, Stawowa, Wy-
zwolenia, 

- Osiedle „Bańgów”: Wł. Reymonta, M. Skłodowskiej-Cu-
rie, K. Szymanowskiego.

Grudzień – 14, 21, 28                      rg
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ul. Jana Pawła II 13, Poniedziałek-
-piątek 8.00-21.00, sobota 8.00-20.00, 
niedziela 9.00-20.00  tel. 32 761-11-00

ul. Andersa 1, Poniedziałek - Piątek 
7.00-21.00, sobota 8.00-15.00, 
  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, Poniedzia-
łek. - 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. Maja 5, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 220-00-74

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. 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 

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

A.A. KOMPLEKSOWE remonty 
łazienek i mieszkań, kosztorysy, 
projekty, prace donafinsowywane 
z PFRON-u, faktury, doradztwo, 
20 lat praktyki,        tel. 506 601 278  

ELEKTRYK - usługi, wymiana ta-
blic licznikowych i bezpiecznikowych, 
usuwanie awarii elektrycznych, insta-
lacje elektryczne, wymiana - moder-
nizacja, tel. 662 653 111  

CHEMIA, matematyka, 
doświadczony nauczyciel, dojazd, 

tel. 609 313 634  

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne 
odplamianie, Siemianowice Śląskie, 
 tel. 604 243 950

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 ELEKTRYCZNE usługi,
 tel. 502 362 393  

PRZEPROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja zbędnych rzeczy, 
          tel. 531 944 531, 32 220-64-27

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

tel. 661 149 299 

REGULACJA, naprawa okien PCV, 
wymiana uszczelek, 

tel. 602 314 720  

REMONTY łazienek, mieszkań, 
tel. 511 155 004

USŁUGI remontowe, kafelkowanie, 
tel. 517 356 893  

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

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

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 

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

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

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 533 336 454 

OGŁASZAJ SIE W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO

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

zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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Karp króluje bez mała na każdym 
wigilijnym stole. Najczęściej spoży-
wamy go smażonego. Rzadko poja-
wiają się nowości lub karp w innej 
postaci. Do zbioru przepisów na kar-
pia polecamy dorzucić kolejne i spró-
bować zrobić go inaczej – może się 
przydać nie tylko w Wigilię. Nielubią-
cym tej ryby proponujemy śledzia, ło-
sosia lub inną rybkę.

Na wigilijny stół
Karp z porami

6 filetów z karpia, 3 duże pory, szklan-
ka białego wytrawnego wina, gałka 
muszkatołowa, cytryna, mąka, olej. Po-
ry pokrojone w plastry gotujemy pod 
przykryciem (ok. 10 do 15 minut) na 
3 łyżkach oleju. By się nie przypala-
ły podlewamy winem. Filety solimy, do-
prawiamy pieprzem i obtaczamy w mą-
ce. Na patelni podsmażamy je na złoty 
kolor. Odsączamy na papierowym ręcz-
niku. Do porów wlewamy wino i ukła-
damy na nich rybę. Całość dusimy 
ok. 10 minut pod lekko niedomkniętym 
przykryciem. Rybę wyjmujemy. Pory so-
limy i delikatnie pieprzymy oraz dodaje-
my gałkę. Na półmisku układamy pory 
a na nie naszego karpia.

Karp faszerowany
za Eweliną Michalewicz

1 1/2 kg karpia, 30 dkg pieczarek, 
3 dkg masła, 3 jajka, sól, pieprz, olej do 
smażenia, 10 dkg bułki tartej, 1/8 litra 
śmietany. Karpia wypatroszyć, wyjąć 
oczy. Rybę umyć, osączyć na papiero-
wym ręczniku i natrzeć solą. Oczysz-
czone i obrane ze skórki trzony i ka-
pelusze pieczarek pokroić w paseczki, 
dodać olej, 1-2 łyżki wody, soli, pieprzu 
i udusić na małym ogniu. Masło utrzeć 
z trzema żółtkami, wymieszać z pie-
czarkami, bułką tartą i ubitą z białek 
pianą, osolić, dodać pieprzu. Nadzie-
niem napełnić jamę brzuszną karpia 
i zaszyć. W nasmarowanym tłuszczem 
żaroodpornym naczyniu ułożyć ry-
bę, polać z wierzchu stopionym tłusz-
czem. Piekarnik rozgrzać do tempera-
tury 180 stopni i zapiec około 45 minut. 
W czasie pieczenia podlewać wytwo-
rzonym sosem, wyparowany sos uzu-
pełniać wodą. Upieczoną rybę podlać 
lekko osoloną śmietaną, piec jeszcze 
około 5-10 minut, wyjąć. Podawać go-
rącą na tym samym półmisku. 

Karpia faszerować możemy innymi 
farszami np. kaszą gryczaną z grzyb-
kami.
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Będzie dużo rado-
ści, być może nawet 
przyjedzie ktoś z za-
granicy. Jak zwykle 

u Ciebie nie zabraknie niczego, żeby 
każdy mógł wybrać, to co lubi i czuł się 
dobrze. Miły świąteczny nastrój mo-
że tylko trochę zakłócić niepotrzebna 
dyskusja na tematy polityczne.

Możesz przed 
świętami spodzie-
wać się napływu go-
tówki tak, że z urzą-

dzeniem świąt nie będzie większych 
kłopotów. Jako Byk będziesz się starać, 
aby nie wydać za dużo pieniędzy. O to, 
aby stół był zadbany i dobry nastrój, jak 
zwykle zatroszczy się Twoja żona.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Bliź-
niąt nie przywiązu-
jesz większej uwagi 

do świątecznego zestawu potraw, dużo 
natomiast uwagi poświęcisz temu, aby 
w Twoim domu podczas świąt wszystko 
lśniło czystością, stół był pięknie udekoro-
wany. Szczególnie piękna będzie choinka.

Święta zapowiada-
ją się miło, spokoj-
nie i wypoczynkowo. 
Spędzicie je w ro-

dzinnym gronie. Obejrzysz w telewizji 
wszystkie interesujące Cię programy, 
jak zwykle wybierzecie się też zapew-
ne na wspólny spacer. Czeka Cię też 
miła niespodzianka.

W czasie świąt do-
staniesz dużo pre-
zentów, które sprawią 
Ci prawdziwą przy-

jemność. To, co Ty przygotujesz dla 
swoich krewnych również spotka się 
z dobrym przyjęciem. Kogoś bliskie-
go szczególnie ucieszy książka, którą 
bardzo pragnie mieć.

Bardzo dobrze, że 
zdecydowaliście się 
spędzić święta poza 
domem i – chociaż 

po dłuższym namyśle – przyjęliście 
zaproszenie do krewnych, czy znajo-
mych. Święta staną się okazją do mi-
łych wspomnień i ciekawych dyskusji.

Wszystkim bardzo 
będzie się podobać 
nowa sukienka, którą 
sobie kupiłaś przed 

świętami, a ponieważ ktoś z Twoich 
bliskich podaruje Ci odpowiedni do 
niej naszyjnik, czy pierścionek, bę-
dziesz naprawdę w dobrym nastroju.

Święta upłyną Tobie 
i Twojej rodzinie bar-
dzo miło. Żona będzie 
się cieszyć, że wszyst-

kie potrawy się udały, a goście będą 
w Waszym domu czuć się dobrze. Tuż 
przed świętami ktoś z członków rodzi-
ny osiągnie sukces.

Tak się złoży, że 
podczas tych świąt 
nie będziecie wszy-
scy razem. Być może 

Ty będziesz musiał gdzieś dość dale-
ko wyjechać, być może przy wigilijnym 
stole zabraknie kogoś innego z Wa-
szej rodziny. 

Święta spędzisz 
z kimś, kogo bardzo 
lubisz i za kim tęskni-
łeś. Będzie miło, tra-

dycyjnie i trochę sentymentalnie, oży-
ją, bowiem wspomnienia z czasów mi-
nionych świąt, pełnych wesołości i ra-
dości, kiedy byliście blisko siebie.

Przed Tobą wiel-
ka uroczystość. Mo-
że ślub, lub chrzciny, 
a może, jeśli jesteś 

już starszym człowiekiem, zostaniesz 
dziadkiem. Czeka Cię dużo radości, 
ale też trochę wydatków. Będą to jed-
nak wyjątkowe, niezapomniane święta.

Wysiłek, jaki wło-
żysz w przygotowa-
nie świąt na pewno 
się opłaci. Będą to 

dni miłe, spokojne, uroczyste. Nie za-
bieraj tylko do domu jakiejś zaległej 
pracy, będziesz ciągle o tym myśleć 
i popsuje Ci to trochę święta.

Jak zapowiadają 
się święta?
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Świąteczna 
Krzyżówka 
 nr 12/2020 
Znaczenie wyrazów:

POZIOMO: 1. Kran; 5. Na choince; 
8. Droga w parku; 9. Na czubku choinki; 
10. Jedno z naszych osiedli; 11. Drze-
wo Jontka; 14. Grubas w sawannie; 
17. Rachunek bankowy; 20. Zorganizo-
wane działanie; 21. Dzielnica Siemiano-
wic Śląskich; 22. Bijący organ; 23. Lu-
towa solenizantka; 24. Sterta drewna; 
34. Znany koniak; 37. Świecą na choin-
ce; 38. Wiejski dom; 41. Gatunek psze-
nicy; 42. Imię faraonów; 45. Wiedzie do 
kłębka; 46. Rodzaj wideo; 48. Dzielni-
ca Siemianowic Śląskich; 49. Narzuta; 
51. Karteczka od listonosza; 52. Strze-
la w noc sylwestrową; 56. Jedna drugą 
myje; 57. Staropolskie jadło; 60. Krok 
naprzód; 61. Klamra; 64. Biały w kinie; 
65. Biedronka leśna; 66. Ski; 67. W go-
dle Watykanu. 

PIONOWO: 1. Rezerwa; 2. Używa-
ne do bielenia; 3. Słuszność; 4. Ro-
ślina lecznicza o czarnych jago-
dach; 5. Nad juhasami; 6. Biały na-
pój; 7. Fiołek lub róża; 12. Strach; 
13. Imię żeńskie; 15. Liść dekoracyj-
ny; 16. Potrawa myśliwska; 17. Bile-
towa lub pancerna; 18. Obowiązująca 
miara; 19. Diagnoza; 24. Na półkach 
w spiżarni; 25. Bosak; 26. Jedno z na-
szych osiedli; 27. Pod choinką w wigi-
lię; 31. Arteria; 32. Kamień szlachetny; 
34. Raz; 35. Styl w sztuce; 36. Waćpa-
ni; 39. Dychawica; 40. Część Talmu-
du; 42. Zwłoka; 43. Grysik; 44. Lanta-
nowiec; 46. Bałamut; 47. Siostra Balla-
dyny; 49. Biblia islamu; 50. Gra w kar-
ty; 53. Cynfolia; 54. Siadają na kwia-
tach; 55. Punkt widzenia; 58. Ciastko 
z kremem; 59. W łazience; 62. Ryba 
na Wigilię; 63. Bezpieczna kryjówka.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do dnia 2020 roku na adres: SSM ul. 
Bohaterów Westerplatte 20 z dopi-
skiem: Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
– Krzyżówka nr 12/2020 r.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy przesyłać do dnia 27 
grudnia br. na adres: SSM ul. Bohate-
rów Westerplatte 20 z dopiskiem: Re-
dakcja „Moja Spółdzielnia” – Krzyżów-
ka nr 12/2020 r. (decyduje data stem-
pla pocztowego) lub adres poczty elek-
tronicznej redakcji „MS”: ssm@poczta.
fm z obowiązkową informacją w temacie 

wiadomości: Krzyżówka nr 12/2020 – 
decyduje data wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
11/2020 z hasłem: W listopadzie goło 
w sadzie otrzymują: Monika Nowicka, 
ul. Wł. Jagiełły 39, (I nagroda); Barbara 
Kubicz, Grunwaldzka 2 (II); Emilia Krzy-
mińska, ul. W. Wróblewskiego 73 (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór wygranych. Fun-
datorem pierwszej nagrody jest PHU 
MMJ Marcin Janos, a pozostałych Ar-
con s.c. Arciszewscy Barbara i Witold.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-
nie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 
adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję 
w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, 
w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-
dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-
kania wskazanego w nadesłanym rozwiązaniu) 
do jednorazowego losowania i publikacji jego 
wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane poda-
ję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do ich 
uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usunię-
cia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia 
oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwycięzców 
będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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Choinka to coś więcej
Mało kto dzisiaj wyobraża sobie Święta Bożego Narodzenia bez choinki. Zwyczaj przystrajania drzewka iglaste-

go w naszej kulturze tak mocno zakorzenił się, że wygląda jakby był od zawsze, staropolski. A wcale tak nie 
jest. Co innego w świecie, choć bardzo daleko sięgać nie trzeba. Choinka, z wszystkimi jej ozdobami, symbolizu-
je pewnie więcej niż nam się wydaje. Choć powoli od tego uciekamy.

Nie od Polski się zaczęło
Już starożytni Rzymianie ozdabiali 

swoje domy bluszczem, jemiołą, waw-
rzynem – wiecznie zielonymi roślina-

mi, kiedy to przygotowywali się do Sa-
turnaliów – dorocznego święta ku czci 
boga urodzaju Saturna (17-23 
grudnia). Germanie z kolei za-
wieszali zimą jodłowe gałązki 
z ostrymi igiełkami na drzwiach 
wejściowych czy w pomieszcze-
niach mieszkalnych, aby uchro-
nić swój dom przed złymi du-
chami, chorobami. Wystawia-
no i ozdabiano drzewka rów-
nież podczas świąt rycerskich – 
to w średniowieczu.

Ojczyzną współcześnie zna-
nej nam choinki jest Alzacja. 
Badacze na podstawie mate-
riałów źródłowych ustalili, że 
już w 1509 roku niemiecki ma-
larz – Lucas Cranach Star-
szy uwiecznił na jednym ze 
swych dzieł choinkę przyozdo-
bioną gwiazdami i świecami. 
Potem „człowiek nieznanego 
nam nazwiska, zawędrowaw-
szy w młodości do Strasburga, podał 
w roku 1695 opis: Na Boże Narodze-
nie umieszczają w izbie choinkę, ob-
wieszoną kwiatami, wycinanymi z ko-

lorowych papierów, jabłkami, opłat-
kami, szeleszczącym złotem, cukrem 
itp. Zwyczaj ubierania choinki kształ-
tował się w XV wieku, by pod koniec 
wieku XVIII rozprzestrzenić się pra-
wie we wszystkich krajach niemiecko-
języcznych, później i dalej – na kraje 
ościenne… 

… do nas!
Na ziemiach polskich zwyczaj usta-

wiania choinki, według opinii więk-
szości badaczy, pojawił się na prze-
łomie XVIII i XIX wieku. Bez wątpie-
nia przejęliśmy go z Niemiec. Co cie-
kawe, upowszechnił się w okresie, kie-
dy Rzeczpospolitej próżno było szu-
kać na mapach świata. Choinki poja-
wiły się po raz pierwszy w niemiecko-
języcznym zaborze pruskim – u nas 
na Śląsku, w Wielkopolsce i Pomorzu.

Na Śląsku pierwsze choinki ubierano 
tylko u bogatszych ludzi – „biedota za-
dowalała się gałązkami (…) z kilkoma 
świeczkami”. Minęło trochę czasu, by 
zwyczaj przyjął się w każdym domu… 

Nim choinka wrosła się w polską 
tradycję… 

Zanim choinka całkiem przyjęła 
się na naszych ziemiach, ozdobami 
mieszkań w czasie Świąt Bożego Na-
rodzenia były „podłaźniki”, „światy”, 

„pająki”. „Podłaźnik”, popularny szcze-
gólnie na terenach Polski południo-
wej i południowo-wschodniej, był to 
wierzchołek lub gałąź drzewka igla-

stego, przystrajany jabłkami, orzecha-
mi, opłatkami. Mocowało się do niego 
kulisty „świat” z opłatków. „Podłaźni-
ki” sprowadzały do chaty powodzenie, 
szczęście. „Światy” z kolei, były to for-
my wykonane z opłatków. Zazwyczaj 
stanowił centralną ozdobę „podłaźni-
ka”. „Pająki” zaś, te tradycyjne, robio-
ne były ze słomy albo kolorowych bi-
bułek oraz z różnych, innych materia-
łów, na przykład wosku, grochu, dru-
ta, pióra czy płótna. Ot, takie ozdoby.

Takich ozdób właśnie można było 
doszukać się w polskiej izbie w cza-
sie Świąt Bożego Narodzenia, zanim 
bożonarodzeniowe drzewko „zadomo-
wiło się” tutaj na dobre. W zasadzie 
to zostały przez choinkę wchłonięte. 
Kto dzisiaj przygotowuje jakieś „pają-
ki”? Choć jeszcze nie tak wcale daw-
no temu, w czasie II wojny światowej 
„pająk” był dość powszechny. Być mo-
że jednak dzisiaj jeszcze w niektórych 
domach...bywa? Jeżeli tak, to prosimy 
o informacje i zdjęcia.

... po współczesność
Choinka dziś to synonim szczęścia, 

dostatku, zdrowia w nadchodzącym 
roku, wspomaga wegetację i plenność 
dobytku, zapewnia ochronę człowie-
ka oraz upraw i dobytku przed nie-

szczęściami – tak jak dawniej „pa-
jąk” i „podłaźnik”, przynosi też 
szczęście w miłości – jak „podłaź-
nik”, upamiętnia narodzenie Jezu-
sa Chrystusa – jak kiedyś „świat” 
i znów ten „podłaźnik”.

Dziś wieszamy wszystko albo 
prawie nic

Choinka to drzewko plus ozdo-
by – oczywiste. Przez około 200 lat 
obecności choinki w polskich do-
mach, na ozdoby jakie zawieszali-
śmy czy zawieszamy dzisiaj, wpły-
wał/wpływa zawsze poziom ży-
cia, nasze przywiązanie do trady-
cji i moda, kreowana przez kultu-
rę masową. 

Dawniej ozdoby choinkowe robio-
no ręcznie – z bibuły, słomy, wy-
dmuszek, ciasta czy też wiesza-
no to, co dała natura – na przykład 
jabłka, orzechy. Świeczki paliły się 

„żywym” ogniem. Nad ładnym drzew-
kiem naprawdę trzeba było się napra-
cować. I to dużo wcześniej.

Dzisiaj choinkowe ozdoby produko-

A podobno jest gdzieś ulica
(lecz jak tam dojść? Którędy?)
ulica zdradzonego dzieciństwa,
ulica Wielkiej Kolędy.(...)
Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
blask świeczek złotem zasnuwa,
a z kąta, z ust brata płynnie
kolęda na okarynie:
LULAJŻE, JEZUNIU
MOJA PEREŁKO,
LULAJŻE, JEZUNIU,
ME PIEŚCIDEŁKO.

Konstanty Ildefons Gałczyński 
 „Przed zapaleniem choinki”

Ziemio, ziemiątko,
Nocą nad łóżkiem
Świecisz i krążysz
Różowym jabłuszkiem.
Sny wyogromniały,
Ziemio, zieminko,
Wszechświat stał w pokoju
Świąteczną choinką.
Ziemio, ziemeczko,
Dróżki gwiaździste
Po gałązkach błyskały
Mlekiem wieczystem.
Trzaskały świeczki,
Świerkowe świerszcze,
Anioł zaniemówił
Najpiękniejszym wierszem.

Julian Tuwim 
„Choinka”
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wane są na masową skalę. Już pierw-
szy tydzień po Wszystkich Świętych, 
jak dobrze się obrócimy, mamy masę 
bombek, nie-bombek, łańcuchów, łań-
cuszków, świecidełek, elektrycznych 
lampek – wszystkiego. Po pas, a na-
wet wyżej. Współcześnie na choin-
ce wieszamy często rzeczy, nie ma-
jące nic wspólnego z symboliką świą-
teczną – wiszą więc ulubione zabaw-
ki, płyty CD, dinozaury. Pewnie niedłu-
go i zużyte (albo i nie) telefony komór-
kowe się pojawią. 

Współczesne, szybkie tempo życia 
sprawia, że często nawet decyduje-
my się przystroić choinkę ledwie łań-
cuchem i gwiazdą betlejemską, „szpi-
cą” – wystarczy – powiada wielu. Na-
wet bez światełek…  A światło choin-
kowe jest przecież symbolem narodze-
nia Jezusa Chrystusa.

Prawdziwych świątecznych symboli 
coraz mniej. Coraz rzadziej zresztą też 
sięgamy – niestety – po „żywą” choin-
kę, bo sztuczna będzie na lata, po co 
wydawać co roku pieniądze?

Jednakże nie zapominajmy...
Henryk Oziembała, architekt krajo-

brazu, florysta – pasjonat, nie wyobra-
ża sobie świąt bez prawdziwej cho-
inki – zapach jodły czy sosny w do-
mu to coś wyjątkowego – mówi. Skła-
nia się do ozdób tradycyjnych: ja-
błek, pierniczków, łańcuchów. – Mó-
wi się, że ktoś jest ubrany „jak choin-
ka”. Choinka bożonarodzeniowa po-
winna mieć jak najwięcej kolorów, ele-
mentów – symboliki. Osobiście wie-
szam wszystkie ozdoby. Nawet ozdo-
by –  pamiątki rodzinne, zawiesza-
ne jeszcze przez moją babcię na jej 
choince. W święta wspominamy wtedy 
dawne czasy, dzieciństwo, jest roman-
tycznie. Choinka to też i historia rodzi-
ny. Warto ją pielęgnować, za-
chować. Choinka musi mieć 
w sobie światło – to podgrze-
wa atmosferę świąt, wprowa-
dza taki bajkowy trochę klimat 
– opowiada Oziembała.

Choinka sama w sobie jest 
symbolem Świąt Bożego Na-
rodzenia, symbolem Jezusa, 
jego narodzenia, wiary chrze-
ścijańskiej. W dzisiejszych 
czasach tym najpopularniej-
szym. Wieszajmy na niej 
wszystko – nikt nam nicze-
go nie może zabronić. Niech 
będzie jak najokazalsza, naj-
obfitsza, najpiękniejsza. Nie 
zapomnijmy przy tym, aby w gąsz-
czu różnych różności nie zabrakło ta-

kich, które coś symbolizują i nie na si-
łę. O światełkach – jak wspomniano 
już – będących symbolem narodzenia 
Pana Jezusa, chroniących także przed 

chorobami, o łańcuchach, symbolizu-
jących więzi rodzinne, nierozerwalne 

szczęście w rodzinie, o jajku choinko-
wym (wydmuszce), stanowiącym zalą-
żek życia i jego ochrony, symbolu po-
myślności i powodzenia, o motywach 

roślinnych jako symbolu ob-
fitości czy chociażby orzechu 
– symbolu dostatku, majętno-
ści, zdrowia. Albo pożywieniu 
na choince (ciastku, cukier-
kach) – dostatku w nadcho-
dzącym roku, daru Pana Je-
zusa dla człowieka, człowie-
ka dla człowieka i człowieka 
dla dusz przodków. 

Niech za sprawą choinki bę-
dą to prawdziwie symboliczne 
święta. Wszak choinka to coś 
więcej… 

W materiale posiłkowano się pu-

blikacją Katarzyny Smyk – „Choin-

ka w kulturze polskiej. Symbolika 

drzewka i ozdób”, wydaną w 2009 roku.

Rafał Grzywocz

PodłaźnikPodłaźnik

foto archiwumfoto archiwum

foto archiwumfoto archiwum
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Segregując śmieci  Segregując śmieci  

– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

s-
56

3/
12

-2
0


