
11
254/2014

Na  
stronach:

Spółdzielnia Liderem Aktualizacja…
Konkursy: Zielony i Wielki

16 listopada wybory – spotkajmy się przy urnach

Dwadzieścia pięć lat temu rozpoczął się w naszym 
kraju proces demokratycznych przemian, uzyska-

liśmy wolność. W srebrną rocznicę początku zmian 
przed nami kolejny egzamin. Są nim czekające nas 
16 listopada wybory samorządowe do Rady Miasta, 
Sejmiku Śląskiego. Wybory są podstawą demokratyczne-
go społeczeństwa, są kwintesencją demokracji. W tym dniu 
dysponując kartą do głosowania i długopisem, mamy 
pełnię władzy we własnych rękach. Wybory samorządo-
we to nie jest wielka polityka. Na tym szczeblu decydu-
je się jednak bezpośrednio o przyszłości miasta, gminy, 
przyjmuje odpowiednie programy i dlatego zachęcamy 
i namawiamy do udziału w głosowaniu. Pamiętajmy nie-
obecni nie mają racji. Pamiętajmy: gmina to nie urząd, ani 
siedziba lokalnych władz, ale nasza wspólnota. Jesteśmy 
współodpowiedzialni za to, jak nam się w niej żyje!

Za kilka dni wybierać będziemy nową Radę Miasta i naj-
ważniejszą osobę w mieście – Prezydenta. Kogo wybierze-
my, kogo obdarzymy mandatem zaufania, to nasza indywidu-
alna sprawa. Tę decyzję musimy podjąć samodzielnie. Warto 
jednak uwzględnić, by kandydat na radnego, już po wyborze 
na forum miasta właściwie odnosił się do problemów Spół-
dzielni, jej mieszkańców, a z tym różnie bywało. - Poprzednie 
kadencje dowiodły – mówi Zbigniew Lekston, prezes Zarzą-
du SSM, że nawet wieloletni radni zamieszkali w zasobach 

Spółdzielni nie udzielali wsparcia słusznym i sprzyjającym 
mieszkańcom wystąpieniom w sprawie cen wody, śmieci p. 
Zbigniewa Krupskiego – Przewodniczącego Stowarzysze-
nia „NASZ DOM”. Ten mankament nie zmienia jednak fak-
tu, że generalna ocena współpracy SSM z władzami miasta 
jest pozytywna, czego dowodem zrealizowane boiska w Bań-
gowie, na os. „Młodych” czy parkingi w Michałkowicach, Wę-
złowcu i w Bańgowie oraz przejęte kolejne odcinki dróg. To 
cieszy, ale pozostaje jeszcze wiele spraw do załatwienia ta-
kich jak dalsze regulacje spraw terenowo-prawnych i przeka-
zywanie miastu kolejnych dróg oraz oświetlenia, co w konse-
kwencji zmniejszy obciążenia finansowe Członków i zmniej-
szy ich „podwójne opodatkowanie”. Niemniej ważnym zagad-
nieniem jest zmiana mentalności urzędników, którzy dzielą 
Siemianowice Śląskich na mieszkańców Miasta i Spółdzielni, 
bo uważają, że spółdzielnia sobie poradzi. To uznanie, cho-
ciaż z jednej strony miłe, niestety, powoduje, że mieszkań-
cy SSM ponoszą dodatkowe koszty. Sądzę, że tylko w przy-
padku, gdy większa ilość radnych będzie reprezentowała in-
teresy mieszkańców Spółdzielni, ten sztuczny i szkodliwy 
dla spółdzielców podział zniknie. Apeluję o oddanie głosów 
na kandydatów popieranych przez Stowarzyszenie „NASZ 
DOM”. Oni startując z listy Jacek Guzy i Forum Samorzą-
dowe Siemianowic Śląskich – mogą być gwarantem wła-
ściwego reprezentowania interesów spółdzielców.

Zielony za nami
Czytaj - str.  36
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Spółdzielnia 
Liderem

Po raz pierwszy w swojej hi-
storii ukazujący się od 24 

lat miesięcznik „Administrator” zor-
ganizował ranking na najlepszą 
spółdzielnię mieszkaniową.

Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa została w nim uhonorowana 
tytułem „Lider Spółdzielczości Miesz-
kaniowej” w kategorii spółdzielnie du-
że z przychodem z inwestycji. 

Ranking przeprowadzono w 4 kate-
goriach wielkości spółdzielni zależnych 
od powierzchni, jaką dysponuje spół-
dzielnia. Nasza została zakwalifiko-
wana do spółdzielni dużych, tj. od 300 
000 do 700 000 m2

ciąg dalszy na str. 4
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Jerzy Michalik, Dariusz Bochenek*
zapraszają wszystkich Mieszkańców
1. 12. 2014 r. od 16.30 do 17.30

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

tel. 32 609-14-00

Z kolei 5. lub 12. 01. 2015 r. dyżurować będą: Maria Jurczyk, Tadeusz Dudek*

*skład 
osobowy 
dyżurujących 
może ulec 
zmianie

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice Śląskich ul. Bohaterów Westerplatte 20

informuje, że 27 listopada 2014 r.
- o godz. 1100 organizuje przetarg ograniczony, dotyczący członków 

oczekujących zarejestrowanych w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- o godz.1130 przetarg  nieograniczony, 

którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności  
do lokalu mieszkalnego:

1. ul. Hermana Wróbla 3A/18 - o pow. 31,03 m2 cena wywoławcza 
79.300,00 zł; 7 kondygnacja, 2 pokoje + kuchnia, bez balkonu

2. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71A/9 - o pow. 51,05 m2 

cena wywoławcza 123.400,00 zł; 4 kondygnacja, 2 pokoje + kuchnia
3. ul. Jana Pawła II 17/12 - o pow. 33,20 m2 cena wywoławcza 63.300,00 zł; 

3 piętro, 1 pokój + kuchnia, bez balkonu
4. ul. Alfonsa Zgrzebnioka 31/11 - o pow. 44,31 m2 

cena wywoławcza 100.000,00 zł; 2 piętro, 2 pokoje + kuchnia
Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać  
od 31. 10. do 26. 11. 2014 roku po uprzednim telefonicznym porozumieniu 
się z administracją osiedla „Tuwima” tel. 32-228-45-47 (dot. mieszkania 
przy ul. Wróbla 3A/18), administracją osiedla „Bańgów” tel. 32-228-13-01 
(dot. mieszkania przy ul. Skłodowskiej-Curie 71A/9), administracją osiedla 
„Centrum” tel. 32-228-17-39 (dot. mieszkania przy ul. Jana Pawła II 17/12) 
oraz administracją osiedla „Chemik” pod numerem tel. 32-228-57-78 (dot. 
mieszkania przy ul. A.  Zgrzebnioka 31/11) .
Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przyjmowana jest 
w pokoju nr 23 w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
do 27. 11. 2014 roku, do godz. 1030, bądź też wcześniej na konto SSM 

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obo-
wiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie internetowej  
www.ssm.siemianowice.com - wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu miesz-
kalnego zobowiązane są do posiadania  notarialnego pełnomocnictwa. 

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium na-
stępuje na wskazany nr konta bankowego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
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ciąg dalszy ze str. 2
Celem konkursu było wyłonienie li-

derów z grupy najprężniej działających 
spółdzielni mieszkaniowych w Pol-
sce, popularyzacja ich osiągnięć ja-
ko liczących się podmiotów gospodar-
czych oraz ważnych organizatorów ży-
cia społeczno-kulturalnego na tere-
nie, na którym działają, zaś przedmio-
tem osiągnięcia spółdzielni mieszka-
niowych, ich działalność inwestycyjna 
oraz przedsięwzięcia na rzecz lokalnej 
społeczności.

Wyjaśniając istotę ogłoszenia 
rankingu, w słowie wstępnym, 
Sabina Augustynowicz – na-
czelna redaktor, napisała:

„Toczy się nieustająco dysku-
sja nad przyszłością spółdziel-
czości mieszkaniowej. Jej zwo-
lennicy uważają, że najlepiej za-
chować status quo. Przeciwnicy 
zaś, nie bacząc na konsekwen-
cje, próbują przekonać, że spół-
dzielczość należy zlikwidować. 
Tymczasem z roku na rok przy-
bywa zadbanych po remontach, 
termomodernizacji spółdzielczych bu-
dynków. 

Wiele osób nie zdaje sobie przy tym 
sprawy, że spółdzielczość mieszka-
niowa – to nie tylko mieszkania i loka-
le użytkowe, którymi trzeba sensow-
nie zarządzać, to także tereny wspól-
ne, wspólne obiekty służące wszyst-
kim mieszkańcom.

Nie brakuje w Polsce przykładów ta-
kiej działalności spółdzielni mieszkanio-
wych, które wychodzą daleko poza np. 
osiedle. Osiedlowe domy kultury, ofe-
rujące osobom w różnym wieku udział 

w zajęciach rozmaitych kół zaintereso-
wań, zapraszające na koncerty, spek-
takle teatralne, spotkania z ciekawymi, 
znanymi osobami – przyciągają atrak-
cjami mieszkańców spoza osiedla.

Mamy nadzieję, że ten ranking przy-
bliży wszystkim nie tylko zasady funk-
cjonowania spółdzielni mieszkanio-
wych, pokaże wieloaspektowość ich 

działalności, ale także przekona nie-
dowiarków do poważnej roli społecz-
no-kulturalnej, jaką pełnią spółdzielnie 
w osiedlowym życiu i unaoczni potrze-
bę kontynuacji spółdzielczych tradycji.”

Przyznanie tytułu Lidera uprawnia 
Spółdzielnię do używania na swoich 
materiałach firmowych i promocyjnych 
zastrzeżonego znaku Lider Spółdziel-
czości Mieszkaniowej 2014.

Otrzymanie miana Lider Spółdziel-
czości 2014 zostało zauważone przez 
Regionalny Związek Rewizyjny Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Katowi-

cach. W liście gratulacyjnym Zbigniew 
Durczok, prezes Zarządu RZRSM na-
pisał:

„Z okazji przyznania Waszej Spół-
dzielni tytułu „LIDER SPÓŁDZIEL-
CZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2014: 
Regionalny Związek Rewizyjny Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Katowi-
cach składa gratulacje Zarządowi, Ra-
dzie Nadzorczej i wszystkim Waszym 
członkom oraz pracownikom. Doro-
bek materialny społeczny i intelektu-
alny Waszej Spółdzielni, może być 

powodem do dumy z tego, co 
wspólnie można osiągnąć. Za-
pewniliście wielu rodzinom dach 
nad głową i godziwe warun-
ki zamieszkania. To zaszczyt, 
że jesteście członkiem naszego 
Związku. Z okazji tego wspania-
łego osiągnięcia Zarząd Związ-
ku pragnie serdecznie podzięko-
wać wszystkim za zaangażowa-
nie, pasję i włożony wysiłek,

W imieniu całej śląskiej spół-
dzielczości mieszkaniowej ży-
czymy wszystkim działaczom, 

Członkom, pracownikom Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dal-
szych osiągnięć, dużo zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności.

Katowice, 7 października 2014 r.”

Nadmieńmy, że SSM była jed-
ną z czterech Spółdzielni z naszego 
województwa uhonorowanych w tym 
rankingu. Tak więc Członkowie SSM 
i wszyscy zamieszkali w zasobach 
Spółdzielni mają pełne prawo do sa-
tysfakcji i dumy z przyznania tytułu.
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Spółdzielnia 
Liderem

Ponadto, Rada zaktualizowała plan 
renowacji elewacji na lata 2015-2017 
i dokonała także oceny wykonania:
- planu rzeczowo-finansowego remon-

tów SSM za III kwartał 2014 r.
- stopnia realizacji planu zadań w za-

kresie rzeczowym i finansowym ro-
bót estetyzacji elewacji.
Rada zapoznała się też ze sprawoz-

daniem z realizacji wniosków Biegłego 
Rewidenta za rok 2013 oraz z wynikami 
kontroli dotyczącej rozliczeń Spółdzielni. 

Oceniając wykonanie
planu remontów podkreślano,

że realizacja przebiega dobrze, roboty 

wykonywane są terminowo i jest znacz-
ne zaawansowanie realizacji prac. 

W planach rzeczowo-finanso-
wych na rok 2014 przeznaczono 
na fundusz remontowy łącznie z bi-
lansem otwarcia do dyspozycji po-
szczególnych administracji kwotę 7 
453 078,69 zł. W ciągu trzech kwar-
tałów 2014 r. w ramach tego fun-
duszu wydano na remonty kwotę 5 
613 864,81 zł. Szczegóły przychodów 
i kosztów w rozbiciu na osiedla patrz 
tabela 1 - patrz strona obok. 

Koszty remontów wykonanych w cią-
gu dziewięciu miesięcy 2014 r. wynio-

sły 5 613 864,81 zł o 459 423,38 zł wię-
cej w porównaniu do września 2013 r. 
Z czego na remonty budynków miesz-
kalnych wydano 5 560 072,28 zł nato-
miast na remonty garaży 53 792,53 zł.

Najwięcej wydano na:
- roboty ogólnobudowlane: 2 491 

527,38 zł o 533 370,12 zł więcej niż 
w analogicznym okresie roku 2013. 
Są to przede wszystkim prace zwią-

zane z remontami balkonów i klatek 
schodowych.
- roboty malarskie: 1 162 752,64 zł 

o 325 160,86 zł więcej w porówna-
niu do roku 2013.

- drogi i chodniki: 458 532,18 zł o 225 
459,75 zł mniej niż we wrześniu 
2013 r.

- wymiana okien: 453 437,92 zł o 220 
595,81 zł mniej niż za trzy kwarta-
ły 2013 r.

Obradowała RN SSM

Zielony i Wielki
Dwa regulaminy konkursów: Zielonego i Wielkiego organizowanych 

przez SSM miała do przyjęcia Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej podczas posiedzenia odbytego 27 października br.
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- remonty dźwigów: 215 949,13 zł o 10 
095,67 zł mniej niż w zeszłym roku.

- wymiana drzwi: 189 184,90 zł o 4 
710,53 zł więcej w porównaniu do 
roku 2013.

- roboty dekarskie: 182 322,61 zł o 28 
563,21 zł mniej niż we wrześniu 
2013 r.
Na pozostałe prace remontowe wy-

dano: 460 158,05 zł. 
Szczegółową strukturę wydatków 

funduszu remontowego przedstawia 
wykres 1.

Elewacje
Rada pozytywnie oceniła roboty es-

tetyzacji elewacji oraz przyjęła aktu-

alizację planu renowacji elewacji. Plan 
dotyczy dwóch osiedli „Węzłowca” 
i „Bańgowa”. Jak wyjaśniano potrze-
ba aktualizacji wynika z kwestii opty-
malizowania środków. Plan patrz str. 7

W kolejnym punkcie Rada zapozna-
ła się ze sprawozdaniem z realiza-
cji wniosków BIEGŁEGO REWIDEN-
TA za 2013 r. oraz z wyników kontro-
li dotyczącej rozliczeń SSM. Kontro-

lę przeprowadzili specjaliści PKO BP 
S.A. Centrum Wierzytelności Miesz-
kaniowych w Katowicach, a jej celem 
kontroli było zbadanie prawidłowo-
ści prowadzenia przez SSM ewidencji 
analitycznej zadłużeń z tytułu kredy-
tów mieszkaniowych i skapitalizowa-
nych odsetek oraz z tytułu przejścio-
wego wykupienia odsetek od kredytu 
i ich oprocentowania przypadającego 
na poszczególne lokale.

Jak poinformowano w obszernym 
materiale badania sprawozdania finan-
sowego biegła rewident nie wniosła 
żadnych zastrzeżeń czy też wniosków 
pokontrolnych. Także kontrolerzy ban-

kowi w związku z prawidłowym prowa-
dzeniem przez SSM ewidencji i w spo-
sób właściwy dokonywanymi rozlicze-
niami z PKO BP S.A. odstąpili od re-
komendacji pokontrolnych.

Regulaminy
Pierwszym pytaniem, jakie pojawiło 

się przy rozpatrywaniu tekstów regula-
minów Zielonego oraz Wielkiego Kon-
kursu było: dlaczego teraz regulami-

ny są uchwalane. Jak wyjaśniano za-
sady konkursowe były skodyfikowane 
i przestrzegane, lecz nie miały formy 
zwartej i postanowiono obowiązujące 
zasady zamknąć w zapisy regulami-
nowe. Kilka drobnych acz celnych po-
prawek wniosła do regulaminów Zielo-
nego oraz Wielkiego Konkursu Komi-
sja organizacyjno-samorządowa. Ra-
da przyjęła poprawki – regulaminy czy-
taj str 8 – 9

Dłużnicy
Na spotkanie z Radą poproszono 

4 dłużników. Łączna kwota ich zale-
głości wynosiła 41 066,57 zł. Przed 
spotkaniem z Radą 2 osoby całko-

wicie spłaciły zaległości, a 2 osoby 
spisały zobowiązanie i też nie zosta-
ły wykluczone.

Na zakończenie obrad Jan Du-
dek szef RN SSM poinformował Ra-
dę, że Spółdzielnia została uhono-
rowana tytułem Lider Spółdzielczo-
ści. Rada z zadowoleniem przyjęła 
informację. O rankingu czytaj więcej  
str. 2 i 4 pes

Wykres 1. Struktura wydatków w zł funduszu remontowego za III kwartały br.

2 491 527,38

1 162 752,64

453 437,92

189 184,90

215 949,13

458 532,18

460 158,05 182 322,61

Roboty  
ogólnobudowlane 

Roboty malarskie

Wymiana okien 

Roboty dekarskie

Pozostałe

Drogi i chodniki

Remonty dźwigów

Wymiana drzwi

Wyniki finansowe wykonania funduszu remontowego na poszczególnych osiedlach za III kwartały 2014 r.

Osiedle
BO 

wynik z roku 2013 r.  
w zł

Przychody  
za III kwartały 2014 r. 

w zł

Koszty  
za III kwartały 2014 r. 

w zł 

Wynik  
za III kwartały 2014 r. 

w zł
„CHEMIK” 195 260,76 713 321,82 817 810,21 90 772,37

„CENTRUM” 101 348,35 524 605,52 643 811,09 -17 857,22

„TUWIMA” 192 754,03 811 646,91 856 530,48 147 870,46

„MICHAŁKOWICE” 125 805,76 672 151,53 793 020,96 4 936,33

„MŁODYCH” 135 825,96 830 741,17 1 005 665,60 -39 098,47

„WĘZŁOWIEC” 176 317,57 933 577,72 1 084 235,65 25 659,64

„BAŃGÓW” 79 903,26 359 550,56 412 790,82 26 663,00

RAZEM 1 007 215,69 4 845 595,23 5 613 864,81 238 946,11
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AKTUALIZACJA PLANU RENOWACJI ELEWACJI BUDYNKÓW SSM  
NA LATA 2015-2017

ROK 2015

lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Uwagi

I Osiedle „WĘZŁOWIEC”

1 Władysława Jagiełły 39 3.850 Całość budynku

2 Władysława Jagiełły 41 1.780 Całość budynku

RAZEM osiedle „WĘZŁOWIEC” 5.630

II Osiedle „BAŃGÓW”

1 Marii Skłodowskiej-Curie 35; 37; 39; 43; 45 2.700 Całość budynku

2 Marii Skłodowskiej-Curie 47; 49; 51; 53; 57; 59 2.850 Całość budynku

RAZEM osiedle „BAŃGÓW” 5.550

OGÓŁEM 11.180

ROK 2016

lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Uwagi

I Osiedle „WĘZŁOWIEC”

1 Jana Polaczka 2a, b 850 Całość budynku

2 Jana Polaczka 6a, b 800 Ściana wschodnia

3 Jana Polaczka 8a, b, c, d 1.500 Całość budynku

4 Władysława Jagiełły 2 1.780 Całość budynku

RAZEM osiedle „WĘZŁOWIEC” 4.930

II Osiedle „BAŃGÓW”

1 Marii Skłodowskiej-Curie 21; 23 950 Całość budynku

2 Marii Skłodowskiej-Curie 17-19 950 Całość budynku

3 Marii Skłodowskiej-Curie 77; 79a, b; 83; 85 2.300 Całość budynku

4 Marii Skłodowskiej-Curie 87a, b; 89 1.430 Całość budynku

RAZEM osiedle „BAŃGÓW” 5.630

OGÓŁEM 10.560

ROK 2017

lp. Adres budynku Powierzchnia docieplenia m2 Uwagi

I Osiedle „WĘZŁOWIEC”

1 Grunwaldzka 3 2.680 Całość budynku

2 Walerego Wróblewskiego 26, 28, 30, 32 3.750 Całość budynku

RAZEM osiedle „WĘZŁOWIEC” 6.430

II Osiedle „BAŃGÓW”

1 Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67 1.900 Całość budynku

2 Marii Skłodowskiej-Curie 69a, b, 71a, b, 73, 75 2.850 Całość budynku

RAZEM osiedle „BAŃGÓW” 4.750

OGÓŁEM 11.180

Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej Nr 39/ 2014 z dnia 27. 10. 2014 r.
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Regulamin „Wielkiego Konkursu”

I. Założenia organizacyjne:
1.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  wszystkich  członków  i  osób  niebędących  członkami 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zamieszkałych w zasobach Spółdzielni zwanych 
w dalszej części Regulaminu mieszkańcami, którzy na dzień 31 grudnia nie posiadają zaległości 
w opłatach za lokal mieszkalny powyżej 10 zł.

2.  Konkurs organizowany jest raz w roku.

II. Organizator:
Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich.

III. Cel przeprowadzenia konkursu:
Konkurs  ma  na  celu  zachęcanie  mieszkańców  do  terminowego  uiszczania  opłat  za  lokale 

mieszkalne.
IV. Zasady konkursu:

1.  W Konkursie mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy nie posiadający zadłużeń wobec SSM.
2.  W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów samorządowych Spółdzielni oraz     

pracownicy Spółdzielni.
3.  Rozstrzygnięcie Konkursu następuje do 15 marca roku następnego, którego dotyczy Konkurs.

V. Zasady przyznawania nagród:
1.  Dla  każdego  z  osiedli  powołuje  się  Komisję  składającą  się  z  członków  Rady  Osiedla 

i przedstawicieli Administracji osiedlowej oraz przedstawiciela mieszkańców.
2.  Komisja  dokonuje  losowania  I,  II  i  III  miejsca  spośród  wszystkich  mieszkańców  danego 

osiedla, którzy spełniają warunki wymienione w pkt. I, 1.
3.  Laureaci Konkursu zostają pisemnie poinformowani o przyznaniu nagrody.
4.  Za  I  miejsce  przewidziana  jest  nagroda  rzeczowa  w  postaci  sprzętu AGD  lub  RTV,  której 

koszty pokrywa Organizator o wartości zbliżonej do kwoty opłat za lokal mieszkalny z pozycji 
eksploatacja podstawowa z okresu 3 miesięcy,  liczonej na podstawie średniej podstawowej 
opłaty eksploatacyjnej w Spółdzielni za lokal mieszkalny o pow. 50 m2.

5.  Za II i III miejsce nagrodą jest zwolnienie z opłat za lokal mieszkalny z pozycji eksploatacja 
podstawowa przez okres 3 miesięcy wnoszonych przez poszczególnych laureatów. O wysokości 
przyznanej bonifikaty laureaci zostaną poinformowani pisemnie.

6.  Laureatów,  którzy  zajęli  I  miejsce  na  poszczególnych  Osiedlach,  Organizator  poinformuje 
o terminie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

7.  Wręczanie nagród rzeczowych następuje poprzez losowanie kolejności wyboru.
8.  W przypadku, gdy laureat nie może osobiście uczestniczyć we wręczaniu nagród, dopuszcza 

się możliwość odbioru nagrody przez osobę upoważnioną przez laureata.
9.  Lista laureatów Konkursu zostaje opublikowana w gazetce „Moja Spółdzielnia”.

VI. Uwagi końcowe:
1.  Nagroda nie odebrana w terminie 2-ch lat (po upływie okresu gwarancji) zostanie przekazana 

na majątek Spółdzielni.
2.  Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania Konkursu rozstrzygać będzie Komisja Rewizyjna 

Rady Nadzorczej.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27. 10. 2014 r. 

Uchwała NR 39/2014 z dnia 27. 10. 2014 r.
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Regulamin „Zielonego konkursu”

I.   Założenia organizacyjne:
Konkurs  przeznaczony  jest  dla  wszystkich  członków  i  osób  niebędących  członkami 

Siemianowickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  zamieszkałych  w  zasobach  Spółdzielni  zwanych 
w dalszej części Regulaminu mieszkańcami.

II.  Organizator:
 Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siemianowicach Śląskich.

III. Przedmiot konkursu:
Najładniejszy  balkon,  loggię  lub  najładniejszy  ogródek,  skwer,  klomb  lub  inny  teren 

zielo`ny  znajdujący  się  na  terenie  każdego  z  siedmiu  osiedli,  którego  pielęgnacją  zajmują 
się mieszkańcy.

IV. Cel przeprowadzenia konkursu:
Konkurs ma na celu zachęcanie mieszkańców do dbania o estetykę budynków, balkonów, loggii 

oraz  terenów zielonych wokół miejsca  zamieszkania,  oraz  rozwijanie wrażliwości  na  estetykę 
otoczenia swojego zamieszkania.

V.  Zasady konkursu:
1.  W Konkursie mogą uczestniczyć tylko mieszkańcy nieposiadający zadłużeń wobec SSM.
2.  Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
3.  Konkurs trwa od maja do września każdego roku.

VI. Warunki uczestnictwa:
Zgłoszeń  do  konkursu  mogą  dokonywać  wszyscy  mieszkańcy  SSM  niezależnie  od 

miejsca  zamieszkania  w  Administracji  swojego  osiedla,  w  sekretariacie  Zarządu  przy 
ul. Boh. Westerplatte 20 w Siemianowicach Śląskich lub redakcji gazety „Moja Spółdzielnia”, 
telefonicznie, pisemnie lub elektronicznie.

VII. Zasady przyznawania nagród:
1.  Na każdym z siedmiu osiedli Komisja składająca się z członków Rady Osiedla i przedstawicieli 

Administracji osiedlowej dokona oceny zgłoszonych do Konkursu balkonów, loggii, skwerów, 
ogródków, klombów i innych terenów zielonych oraz wyłoni zwycięzcę.

2.  Ocenie  podlegać  będą  również  balkony,  loggie,  skwery,  ogródki,  klomby  lub  inne  tereny 
zielone w stosunku, do których nie dokonano zgłoszeń.

3.  Oceniana będzie w szczególności estetyka, różnorodność, kolorystyka, kompozycje oraz stan 
pielęgnacji zasadzonych kwiatów i innych roślin. 

4.  Dla zwycięzców konkursu na poszczególnych osiedlach Organizator funduje drobne nagrody 
rzeczowe.

5.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 września. 
6.  Organizator do dnia 15 października poinformuje o terminie i miejscu uroczystego wręczenia 

nagród laureatom Konkursu.
7.  Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana w miesięczniku „Moja Spółdzielnia”.

VIII. Odpowiedzialność organizatora:
Organizator  –  Siemianowicka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  nie  pokrywa  żadnych  kosztów 

poniesionych przez uczestnika w związku z udziałem w konkursie „Zielony konkurs”.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27. 10. 2014 r.

Uchwała NR 38/2014 z dnia 27. 10. 2014 r.
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Termin Budynek, adres

17. 11.
poniedziałek

Franciszka Zubrzyckiego 1-3;  

Wojciecha Korfantego 9a;  ZHP 11; 

Boh. Westerplatte 4; Szarych Szeregów 1, 2;  

Ryszarda Gansińca 8, 9

18. 11.
wtorek

ZHP 1-2, 9, 10; Wojciecha Korfantego 9b; 

Boh. Westerplatte 6, 8;  

Szarych Szeregów 3-4;  

Ryszarda Gansińca 10-11

19. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 1a-b, 9c;  

Boh. Westerplatte 10-12; ZHP 3-4, 7;  

Jana N. Stęślickiego 1-2;  

Spokojna 1, 3a-c

20. 11.
czwartek

Wojciecha Korfantego 1c, 4a;  

Al. Młodych 3-4, 8-11; ZHP 5-6;  

Jana N. Stęślickiego 3-4;  

Michałkowicka 17-23

21. 11.
piątek

Wojciecha Korfantego 2a, 4b;  

Al. Młodych 5-6, 12-13;  

Jana N. Stęślickiego 5-6;  

Ryszarda Gansińca 2, 4

22. 11.
sobota

Wojciecha Korfantego 2b-c;  

Al. Młodych 1-2, 7, 14-15;  

Ryszarda Gansińca 6-7

8. 12.
poniedziałek

Hermana Wróbla 1a-b; 3a-b

9. 12.
wtorek

Hermana Wróbla 5a-b, 7a-b

10. 12.
środa

Hermana Wróbla 2a-e; 7c-d

11. 12.
czwartek

Hermana Wróbla 4a-b, 8a-b, 15;

ks. Jana Kapicy 5

12. 12.
piątek

Hermana Wróbla 6a-b, 9a-c,17, 19, 21

13. 12.
sobota

Hermana Wróbla 6c-d

Termin Budynek, adres

2015 r. – STYCZEŃ

12. 01.
poniedziałek

Pocztowa 8-13;  

M. Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67, 69a-b; 

Tadeusza Kościuszki 3, 3a, 10; Pl. 

Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5a-b

13. 01.
wtorek

Pocztowa 14a-d, 15a-c; 

M. Skłodowskiej-Curie 71a-b, 73, 75, 77, 

79a; Jedności 1a-c, Hutnicza 3, 3a; 

Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 6a-b;

14. 01.
środa

Władysława Sikorskiego 2a-c,  4a-b; 

Marii Skłodowskiej-Curie 79b, 83, 85, 87a-

b, 89; Hutnicza 3b, 4-5; 

Pl. Skrzeka i Wójcika 7a-b; 

Władysława Łokietka 18, 20, 22, 24

15. 01.
czwartek

Władysława Sikorskiego 4c-g; 

Piaskowa 8, Brzozowa 12, 

Jana Pawła II 21-22, ks. 

Konstantego Damrota 1b; 

Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7b, 

Walerego Wróblewskiego 2, 4, 

Niepodległości 22, 24

16. 01.
piątek

Kościelna 12, 12a, 

Pocztowa 1, 1a; 

Krucza 1, 1a, 2, 2a, 3; 

Jana Pawła II 17, 18a-b; 

Walerego Wróblewskiego 6, 8; 

Niepodległości 26, 28

17. 01.
sobota

Niepodległości 30,32

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regu-
laminem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano 
tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

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

W wydaniu 10/14 „MS” opublikowa-
liśmy obszerne wypowiedzi przewod-
niczących Rad Osiedli „Młodych”, „Mi-
chałkowice” i „Węzłowiec”. Pora na 
cztery kolejne osiedla.

Osiedle „Chemik”
Jan Dudek – przewodniczący RO: 

Na naszym ostatnim posiedzeniu do-

konaliśmy oceny realizacji Planu Re-
montów za dziewięć miesięcy. W ciągu 
trzech kwartałów br. w ramach przy-
znanego funduszu – 949.300 złotych, 
wydano na remonty w sumie 696.406, 
32 zł. Już teraz mogę powiedzieć, że 
wykonano za tę kwotę wiele istotnych 
robót, jakie ustalono jeszcze w roku 
ubiegłym. Warto o nich w dużym skró-
cie powiedzieć. Plan robót na 2014 
rok ukierunkowany był przede wszyst-
kim na modernizację parterów kla-
tek schodowych wraz z wyłożeniem 
płytek ceramicznych oraz klinkiero-
wych w budynkach przy ulicach: Al-
fonsa Zgrzebnioka 38-40, 51, 52, 
Walerego Wróblewskiego 51-53, 71, 
73, Niepodległości 64-66. Dodatkowo 
w budynku przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 71 wymieniono wszyst-
kie drzwi w korytarzach lokatorskich – 
22 sztuki. Co równie ważne i, co nie-
wątpliwie było potrzebne, to roboty de-
karskie, jakie przeprowadzono na da-
chach budynków przy W. Wróblew-
skiego 51-53 oraz 71 i 73 – łącz-
nie robotnicy ułożyli 900 m2 papy ter-

mozgrzewalnej. Ponadto, w tym ro-
ku osiedlowa administracja oddała do 
użytku kolejne wyremontowane chod-
niki – w rejonie budynków przy Alfon-
sa Zgrzebnioka 38-40 oraz Walere-
go Wróblewskiego 69 i 71. Pięknie-
je nam to nasze osiedle. Jeszcze te-
raz na dotychczasowej dzikiej ścież-

ce między budynkami przy Walere-
go Wróblewskiego 55 a 57 kładziona 
jest kostka brukowa. W tym roku wy-
konano również przeróbkę schodów 
do jednej z klatek budynku przy Al-
fonsa Zgrzebnioka 51 – to na potrze-
by osoby niepełnosprawnej. Robót by-
ło jeszcze więcej. Według zapewnień  
Haliny Napory – kierownik administra-
cji, plan rzeczowo-finansowy jest reali-
zowany zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem robót.

Kolejne posiedzenie z pewnością 
zdominuje temat przyszłorocznego 
planu remontów. Mamy na uwadze 
przede wszystkim trzy, cztery główne 
problemy. Co roku staramy się pew-
ną ilość środków finansowych prze-
znaczyć na remonty dachów. Zdaje-
my sobie sprawę z ich stanu, dlatego 
w 2015 roku muszą znaleźć się pie-
niądze na remont kolejnych. Przyszły 
rok będzie też kolejnym, w którym mo-
dernizowane będą partery klatek scho-
dowych. Przewidziano ich do zrobie-
nia jedenaście. Jeśli uda się to wyko-
nać, a myślę, że tak będzie, do wyko-

nania pozostaną w tym zakresie robót 
na osiedlu „Chemik” tylko cztery bu-
dynki przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka. 
Jest to satysfakcjonujące. W tym roku 
pojawił się jeszcze jeden ważny temat 
– zabudowy osiedlowych śmietników. 
W naszym osiedlu będzie systema-
tycznie przybywać zamykanych stano-
wisk kontenerowych. Ponadto, w 2015 
roku opracowany zostanie projekt re-
witalizacji terenu sąsiadującego z „RE-
NOMĄ”, od strony wejścia do lokalu.

Osiedle „Centrum”
Andrzej Jagiełło – przewodniczący 

RO: Jako Rada Osiedla staramy się być 
na bieżąco ze wszystkimi wykonywany-
mi robotami w naszym osiedlu. Członko-
wie Rady pełnią dyżury w każdy pierw-
szy poniedziałek miesiąca w siedzibie 

administracji w godzinach 16.00-17.00. 
Mieszkańcy mogą zgłaszać się do nas 
ze swoimi bolączkami, dotyczącymi 
osiedla „Centrum”. My otwarci jesteśmy 
na wszelkie sugestie, opinie, co podkre-
ślamy przy każdej okazji. Postaramy się 
pomóc, wyjaśnić, doradzić.

Rada Osiedla zbiera się regularnie 
raz w miesiącu. Przed nami zima. Już 
na wrześniowym posiedzeniu omówili-
śmy plan przygotowań naszego osie-
dla do sezonu zimowego i tej pory ro-
ku. Oceniliśmy, że wszystkie zaplano-
wane roboty zostały wykonane lub by-
ły jeszcze w trakcie realizacji. Podda-
liśmy również ocenie pracę osiedlo-
wych konserwatorów – nie mieliśmy 
większych uwag. Takie też nie wpłynę-
ły do Rady. Często rozmawiamy o in-
frastrukturze osiedla i przymierzamy 
się do kolejnych remontów, mając jed-
nak na uwadze możliwości finansowe 
naszego osiedla.

Jeżeli do Rady Osiedla wpływały 
w ostatnich miesiącach jakieś uwagi to 
miały one przede wszystkim charakter 
konfliktów międzysąsiedzkich.

Co słychać  
w Radach Osiedli? – ciąg dalszy

Koniec roku to czas podsumowań tego, co działo się w życiu Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w minionych miesiącach. To jedno-

cześnie najwyższa pora domknąć przyszłoroczne plany remontowe – trze-
ba dobrze oszacować możliwości finansowe i podjąć odpowiedzialne de-
cyzje. Te dwie sprawy są dzisiaj najobszerniej dyskutowane na posiedze-
niach Rad Osiedli.

Osiedle „Centrum”.  W przyszłym roku to będzie inny 
plac – Jana Pawła II 17/T. Kościuszki 10

Osiedle „Bańgów”. Czy wnioski RO o lustro drogowe 
na tym skrzyżowaniu przyniosą w końcu efekt?
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy na str. 12

Osiedle „Centrum” ma już opracowa-
ny wstępny plan remontów na przyszły 
rok. Najbliższe posiedzenie będzie 
w całości temu poświęcone. W tych 
wstępnych planach znalazły się: prace 
malarskie w klatkach przy ulicy Spo-
kojnej 1-3, Kolejowej 5, Ja-
na Pawła II 21, 22, Karo-
la Świerczewskiego 48, wy-
miana instalacji deszczowej 
- Karola Świerczewskiego 
48 i Powstańców 54B, C, re-
monty kominów przy Hutni-
czej 4-5, remont balkonów 
- Ryszarda Gansińca 2 i 4, 
zabudowa śmietników – Kru-
cza 1-3, Komuny Paryskiej 
6, Jedności 1, droga dojaz-
dowa do budynku – Karo-
la Świerczewskiego 50 czy 
wreszcie remont placu przed 
budynkiem Jana Pawła II 17/
Tadeusza Kościuszki 10. 
Jeszcze dużo jest do zrobie-
nia.

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda – prze-

wodniczący RO: Działa-
nia Rady Osiedla w 2014 ro-
ku koncentrują się wokół re-
alizacji głównych kierunków 
pracy, jakie przyjęte zosta-
ły na styczniowym posiedze-
niu RO. Przyjęliśmy sobie je-
denaście głównych zadań, które - zda-
niem Rady Osiedla - są najbardziej 
istotne, zarówno dla mieszkańców, 
jak i prawidłowego funkcjonowania na-
szego osiedla. Próbując dokonać dzi-
siaj oceny realizacji tych zadań można 
powiedzieć, że zostały one wykonane 
w 90%. Do nich przede wszystkim na-
leżało systematyczne ocenianie wy-
konywanych kolejnych punktów planu 
remontowego na ten rok. Ocenialiśmy 
realizację planu estetyzacji wejść do 
klatek schodowych. Sporo uwagi po-
święciliśmy ocenie wykonania prowa-
dzonych robót dociepleniowych wraz 
z robotami towarzyszącymi – koniec 
roku to czas odbiorów docieplonych 
budynków.

W pierwszej połowie roku między in-
nymi pozytywnie oceniliśmy przebieg 
akcji „Zima” 2013/2014, przygotowali-
śmy się do majowego zebrania osie-
dlowego, na którym rozliczyliśmy się 
z działania Rady Osiedla przed miesz-
kańcami. Szkoda, że frekwencja na 
tym zebraniu była tak niska, ale prze-
cież nie ma przymusu w nich uczest-
niczenia. W sierpniu odbył się Pik-

nik Osiedlowy, mający charakter swo-
istego zakończenia wakacji w osiedlu 
„Bańgów”. Impreza była bardzo uda-
na. Zarówno część przedpołudniowa 
– sportowa, jak i popołudniowa i wie-
czorna – artystyczna stały na dobrym 

poziomie. Najwięcej frajdy miały chy-
ba jednak dzieciaki, które wzięły udział 
w zmaganiach sportowych na boisku 
wielofunkcyjnym.

Powakacyjne posiedzenia Rady 
Osiedla to podsumowanie dotych-
czas zrealizowanego planu rzeczowo-
-finansowego czy ocena przygotowa-
nia osiedla do okresu zimowego. Musi-
my być pewni, że w przypadku ostrzej-
szej zimy albo nieprzewidzianej awarii, 
działania administracji będą zorganizo-
wane, skuteczne. Podobnie jak w ubie-
głym roku o tej porze, poddajemy oce-
nie ład i porządek w osiedlu, szcze-
gólnie biorąc pod uwagę sytuację po 
wejściu w życie w zeszłym roku nowej 
ustawy o porządku i czystości w gmi-
nach. Ta sprawa musi być w cen-
trum zainteresowania Rady Osiedla. 
Czy daje pozytywne efekty? Różnie 
to dotychczas ocenialiśmy. Częściej 
negatywnie niż pozytywnie. Chodziło 
przede wszystkim o pojemność kubłów 
na odpady, które nie zawsze odpowia-
dały ilości śmieci wyrzucanych przez 
mieszkańców a co za tym idzie – bała-
gan wokół śmietników. Na ostatnim ze-

braniu, po zapoznaniu się z informacją 
Danuty Morawiec, kierownik admini-
stracji, i z własnych obserwacji może-
my powiedzieć, że sytuacja poprawiła 
się zdecydowanie. Zdarzają się jesz-
cze od czasu do czasu przypadki bała-

ganu na śmietnikach, jednak 
są to sytuacje sporadyczne. 

Interesujemy się również 
poziomem bezpieczeństwa 
w osiedlu. W tej chwili nie ma-
my na osiedlu dzielnicowego 
straży miejskiej. Po przepro-
wadzonych rozmowach ma-
my zapewnienie, że admini-
stracja i straż miejska będą 
w ścisłym kontakcie w przy-
padku jakichkolwiek proble-
mów.

Do Rady Osiedla wpły-
wa coraz więcej interwencji 
w sprawie pomocy przy roz-
wiązaniu konfliktów między-
sąsiedzkich. Przyjęliśmy mię-
dzy innymi interwencję, której 
punktem zapalnym jest zała-
twiający się na balkonie pies, 
a także problem gromadzenia 
odpadów w mieszkaniu przez 
jedną z mieszkanek „Bańgo-
wa”. Odwołaliśmy się po raz 
kolejny od decyzji władz mia-
sta w sprawie odmowy po-
stawienia lustra drogowego 

przy wyjeździe z osiedla od strony uli-
cy Bańgowskiej. Liczymy, że kolejna 
decyzja będzie pozytywna – dla do-
bra mieszkańców osiedla i ich bezpie-
czeństwa.

W październiku głównym tematem 
posiedzenia było przyjęcie i zatwier-
dzenie planu remontowego na 2015 
rok. Chcemy, aby był on realny do wy-
konania i pozwolił na załatwienie tych 
najistotniejszych zadań remontowych 
– tym wiodącym będą oczywiście do-
cieplenia kolejnych budynków.

Osiedle „Tuwima”
Adam Górecki – przewodniczący 

RO: Rada Osiedla jest na bieżąco 
z wszystkimi sprawami, jakie dotyczą 
naszego osiedla. Współpraca z ad-
ministracją układa się właściwie – to 
podstawa. Na powakacyjnych posie-
dzeniach Rady Osiedla między inny-
mi zapoznaliśmy się z informacją o po-
szczególnych, wykonanych w tym ro-
ku robotach. Mogę powiedzieć, że re-
alizacja planu remontów przebiega dy-
namicznie. Mimo końca roku, nadal 
sporo prac remontowych jest w to-

Dyżury członków  
Rad Osiedli

Osiedle „Michałkowice”
- w każdy drugi poniedziałek miesiąca w siedzibie admi-

nistracji osiedla od 16.00
Osiedle im J. Tuwima

- w każdy poniedziałek w siedzibie administracji osiedla 
w godzinach 16.00-17.00

Osiedle „Węzłowiec”
- w każdy trzeci wtorek miesiąca przed zebraniem Rady 

Osiedla w godzinach 16.30-17.30 (w pawilonie usługowo-
-handlowym przy ulicy W. Wróblewskiego 67, p. 29.

Osiedle „Młodych”
- w każdy poniedziałek w w siedzibie administracji osie-

dla w godzinach 16.00-17.00
Osiedle „Chemik”

- w każdy poniedziałek w siedzibie administracji osiedla 
w godzinach 16.00-17.00

Osiedle „Centrum”
- w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie 

administracji osiedla w godzinach 16.00-17.00 
Osiedle „Bańgów”

- w każdy ostatni wtorek miesiąca przed zebraniem Ra-
dy Osiedla – zebranie od 17.30 (sala konferencyjna przy 
ADM)
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ku. Nie odkładamy niczego na póź-
niej. Zapoznaliśmy się ponadto z przy-
gotowaniem naszego osiedla do zi-
my. To oczywiście jedno z najważniej-
szych zadań osiedlowej administracji – 
przygotowano harmonogram robót, ja-
kie należało zrobić przed sezonem zi-
mowym i grzewczym. Nasza ADM mu-
siała ten plan rzetelnie zrealizować.

Ostatnie miesiące roku to również 

dyskusja nad przyszłorocznym planem 
remontów. Bardzo ważne jest tutaj 
kontynuowanie zadań już rozpoczę-
tych, płynne przechodzenie z budynku 
na budynek, z klatki do klatki. W 2015 
roku będą więc w osiedlu remonty bal-
konów – tym razem takie prace prze-
prowadzone zostaną na budynkach 
przy ulicach Wojciecha Korfantego 
3B oraz Leśnej 15 od strony wejścia 
do klatki. Na pewno w dalszym ciągu 

administracja będzie zlecać wykona-
nie nowych odprowadzeń wody burzo-

wej w budynkach, polegające na połą-
czeniu trzech dotychczas istniejących 

pionów w jeden – w planach Okrężna 
5 i 6. Starzeje nam się instalacja do-
mofonowa – w kilku następnych klat-
kach będzie jej remont lub wymiana. 
Jeśli mowa o klatkach, to oczywiście 
kolejne w przyszłym roku będą od-
świeżane kompleksowo – od parte-
ru po ostatnią kondygnację. To istotny 
element poprawy komfortu zamieszka-
nia. Nie sposób nie wspomnieć o za-
budowach śmietników. Nie tak dawno 

w naszym osiedlu oddano do użytku 
pierwsze zamykane na klucz stanowi-
ska kontenerowe. Mamy nadzieję, że 
to się sprawdzi i nie będzie bałaganu.

Oczywiście dostrzegamy problem 
braku miejsc parkingowych. Jeżeli znaj-
dziemy miejsca na wygospodarowanie 
takich stanowisk postojowych i znajdą 
się na to środki finansowe, będziemy 
popierać taką inwestycję. Często jed-
nak bywa tak, że jeśli jest już takie miej-

sce – najczęściej to zielony trawnik, to 
zawsze pojawiają się głosy o jego po-
zostawienie. Projektując osiedla wiele 
lat wstecz, niestety nikt nie zakładał, że 
dzisiaj rodziny będą miały po dwa, trzy 
samochody a problem parkingów bę-
dzie tak drażliwy jak obecnie. 

Jako Rada Osiedla staramy się wy-
łapywać wszelkie uwagi i sugestie 
mieszkańców. Zawsze to podkreślam 
– jesteśmy otwarci na dyskusję. rg

Co słychać  
w Radach 
Osiedli?

ciąg dalszy ze str. 11

Osiedle „Tuwima”. Balkony 
budynku przy Leśnej 15 od strony 
wejścia do klatki będą w przyszłym 

roku remontowane
Osiedle „Chemik”. W tym roku przebudowano między innymi schody do 

jednej z klatek budynku przy ul. A. Zgrzebnioka 51

Zapisy do 30 listopada br.

Spotkanie z Mikołajem 5 grudnia br.!
Od kilkudziesięciu lat, jedną z najpopularniejszych im-

prez – wręcz sztandarową – jaka ku uciesze naj-
młodszych odbywa się w osiedlu „Michałkowice” jest spo-
tkanie ze św. Mikołajem organizowane przez Radę Osiedla 
i administrację.

Każdego roku przyciąga ono liczną, ba, coraz liczniejszą grupę 
dzieciaków, kolejne roczniki siemianowiczan.

Rada Osiedla i administracja zapraszają więc na kolejne spo-
tkanie z Mikołajem, które odbędzie się w piątek, 5 grudnia br. 
od 15.45 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 13. W po-
przednich latach miejsce to sprawdziło się wyśmienicie i już na 
stałe wkomponowało się w tradycję tej imprezy.

Tego popołudnia z pewnością nie zabraknie, jak zwykle dobrej 
zabawy – kto był poprzednio ten wie – i masy niespodzianek. Za-
pisy do 30 listopada br. przyjmuje administracja osiedla „Michał-
kowice” przy ulicy Jana Hadamika – osobiście lub telefonicznie: 
32 228-57-38. rg
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Treningi przenoszą się do szkolnych sal

Siemianowicka Spółdzielnia 
  Mieszkaniowa doszła do po-

rozumienia z władzami miasta 
w sprawie zorganizowania trenin-
gów w okresie późno jesiennym i zi-
mowym w czterech salach gimna-

stycznych. Nic więc już nie stoi na 
przeszkodzie, aby darmowe zaję-
cia piłkarskie dla dzieci, dotych-
czas odbywające się na osiedlo-
wych boiskach wielofunkcyjnych, 
mogły być prowadzone w pomiesz-
czeniach. Ku uciesze, rzecz jasna, 
tych najmłodszych!

A ruszyły praktycznie od po-
czątku listopada – nie by-
ło dłuższej przerwy w trenin-
gach – co najwyżej tydzień. 
Podobnie jak w zeszłym roku, 
zajęcia odbywają się w sa-
lach gimnastycznych czte-
rech siemianowickich szkół 
– Zespole Szkół Sportowych 
w Bytkowie, Zespole Szkół 
nr 1 w Bańgowie, w Gimna-
zjum nr 3 w osiedlu im. Julia-
na Tuwima czy wreszcie – po 
raz pierwszy – w wielkiej sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawo-
dowych przy ulicy Witolda 
Budryka w „Michałkowicach”. W po-
przednim, nazwijmy to sezonie halo-
wym, darmowe zajęcia dla dziecia-
ków odbywały się w sali gimnastycz-
nej Gimnazjum nr 2, jednak w tym ro-
ku zrezygnowano z niej, gdyż okazała 
się po prostu za mała - przy dobrej fre-
kwencji na zajęciach był ścisk i trud-
no było rozgrywać sparingi chociaż-
by „4 na 4”.

- Większość z zawodników ze star-
szych grup uczestniczyło w treningach 
na salach już w zeszłym roku, młodsi 
trenują z nami po raz pierwszy. Myślę, 
że takie treningi halowe wiele dadzą 
młodym zawodnikom – doszkolą sobie 

technikę, precyzję. Zajęcia w salach 
gimnastycznych dają nam możliwości 
poszerzenia treningu o elementy łą-
czone, na przykład prowadzenie piłki, 
przewrót na materacu, strzał. Ławecz-
ki przydadzą się do ćwiczenia podań, 
na pewno będziemy chcieli maksymal-
nie wykorzystać specyfikę sal – zapo-

wiada trener Dariusz Rzeźniczek. – 
Będziemy mieli większy komfort pracy, 
bo zamknięte sale gimnastyczne da-
dzą nam pełną swobodę, nikt nie bę-
dzie nam przeszkadzał. Na pewno wy-
korzystamy ten czas na treningi i me-
cze – dodaje drugi z trenerów – Ro-
bert Razakowski.

Porozumienie zawarte między Za-
rządem SSM a władzami miasta za-

kłada również możliwość rozegrania 
dwóch turniejów międzyosiedlowych 
dla dzieci uczestniczących w dar-
mowych treningach na hali MOSiR-
-u w „Pszczelniku”. Z takiego rozwo-
ju sytuacji cieszy się Dariusz Rzeź-

niczek: - Bardzo chcieliśmy, aby ta-
kie turnieje, w których wzięłyby udział 
wszystkie trenujące grupy mogły się 
odbyć również na hali. Mieliśmy to cały 
czas na uwadze. Na sobotę, 20 grud-
nia br. zaplanowano turniej przedświą-
teczny, natomiast 15 marca przyszłe-
go roku, również w sobotę, turniej za-

mykający sezon halowy. Wte-
dy też zobaczymy, jakie po-
stępy wykonały dzieci w cią-
gu kilku miesięcy zajęć w sa-
lach gimnastycznych – zacie-
ra ręce trener.

Warto wspomnieć na ko-
niec choć zdaniem o paź-
dziernikowych treningach, 
organizowanych jeszcze 
na wolnym powietrzu. Zaję-
cia prowadzone były tak jak 
przyjęto od samego począt-
ku systemem: trening – spa-
ringi. - Jako że w tym mie-
siącu szybko robiło się już 
ciemno, treningi były krót-

sze niż zwykle. Dawaliśmy więcej gry 
niż ćwiczeń. Bardzo zadowalająca by-
ła frekwencja. Nawet przy brzydkiej, 
pochmurnej i deszczowej pogodzie... 
Zresztą raz po raz przyjmujemy ko-
lejne deklaracje od opiekunów, doty-
czące uczestnictwa w zajęciach ich 
dzieci – zrelacjonował krótko Robert  
Razakowski.

Rafał Grzywocz

Terminy zajęć piłkarskich
w salach gimnastycznych od listopada:

„Bańgów”
Zespół Szkół nr 1, ulica Karola Szymanowskiego 11

– poniedziałki 16.30-18.30
„Michałkowice”

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, 
 ulica Witolda Budryka 2

– wtorki 18.45-20.45
Bytków

Zespół Szkół Sportowych, ulica Mikołaja 3
– czwartki 19.00-20.30
os. im. Juliana Tuwima

Gimnazjum nr 3, ulica Wojciecha Korfantego 18
– piątki 16.30-18.30

Co ćwiczymy w saliLetnie treningi trzeba odłożyć przynajmniej do kwietnia
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Osiedle „Michałkowice”
Choć od głównej ulicy nie widać, to 

mieszkańcy budynku przy ulicy Wy-
zwolenia 10A dobrze wiedzą o pro-
wadzonym na ich segmencie remon-
cie balkonów. Roboty wykonywane są 

kompleksowo – ściany, wylewka, ba-
lustrady. Jeśli mieszkańcy sobie życzą 
i dostarczą płytki – będą i płytki. Przy-
pomnijmy, że wcześniej wyremonto-
wano cały segment balkonów w są-
siedniej klatce.

Obok w budynku – przy Wyzwole-
nia 8A, B wymienione zostały wresz-
cie drzwi do klatek. O klatce „C” admi-
nistracja nie zapomniała – będą nowe, 
też ciemno brązowe tuż, tuż.

Odetchnąć od remontu mogą miesz-
kańcy klatek przy ulicy Przyjaźni 44-
46. Zakończyło się malowanie ich kla-
tek połączone z remontem parterów 
i wejść do budynku.

Konserwatorzy nie próżnują. Jak 
w każdym miesiącu wymieniają 
- w miarę oczywiście potrzeb – kolej-
ne piony wodne. Ostatnio, przy takich 
adresach jak Kościelna 36F czy Sta-
wowa 7.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” w październiku 

wykonano nowy chodnik łączący bu-
dynki przy ulicy Kruczej 1 i 1A – w su-
mie kilkadziesiąt metrów. Kawałek da-
lej, zrobiono – „za jednym zamachem” 
– również podjazd dla wózków obok 
schodów zewnętrznych – Krucza 1. 
Był jak najbardziej potrzebny.

W innych częściach osiedla – na 
Hutniczej 4-5 wyremontowane zo-
stały kominy, zaś przy ulicy Karola 
Świerczewskiego 50A wymieniono 
pion wodny.

W tym roku zapowiedziana jest jesz-
cze estetyzacja klatki wraz z remon-

tem parteru budynku przy ulicy Pia-
skowej 8.

Osiedle im Juliana Tuwima
Tu, o problemie śmieciowym naj-

więcej. Zgodnie z planem remontów 
w osiedlu wiele uwagi poświęca się 
stanowiskom kontenerowym. Niedaw-
no oddano do użytku dwa takie zamy-
kane na klucz stanowiska – przy ulicy 
Hermana Wróbla 1-2 oraz 4-5. Nieba-
wem ukończony będzie kolejny śmiet-
nik, także przy tej ulicy, tyle że pod nu-
merem „12”. To jeszcze nie wszystko. 

W październiku rozpoczęto zabudo-
wę jeszcze jednego śmietnika w innej 
części „Tuwima” – przy Okrężnej 13. 
Tutaj roboty te połączone są z posze-
rzeniem parkingu – to ważne. Jesz-
cze gdzie indziej – przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 2 ekipa remontowa 
utwardza teren pod pojemniki na od-
pady wtórne.

Poza tym, w osiedlu prowadzonych 
jest szereg innych robót. Już z zakoń-
czonych – tych w ostatnich 3-4 tygo-
dniach, warto zwrócić uwagę na este-
tyzację dźwigu osobowego w budyn-
ku przy ulicy Wojciecha Korfantego 
9B (w tym roku do modernizacji prze-

Jesień a praca wre
Administracje realizują kolejne założenia planu remontów. Praktycznie 

 nie ma dłuższych zastojów. Spoglądając w rubryki z zebranymi w ca-
łość planami, śmiało można powiedzieć, że wprawdzie w tym roku więk-
szość zaplanowanych prac zostało już zrealizowanych, to jednak przez naj-
bliższe tygodnie jeszcze na wielu adresach będą prowadzone duże roboty. 

Osiedle „Centrum”. Wybrukowany chodnik między budynkami przy ulicy Kruczej 1 i 1A  
i nowy podjazd dla wózków – Krucza 1

Osiedle „Młodych”. Ekipa remontowa odświeża klatkę schodową – W. Wróblewskiego 8
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ciąg dalszy na str. 16

widziana jest jeszcze jedna taka kabi-
na – przy Okrężnej 3), systematycznie 
remontowane są też kominy na budyn-
kach – Okrężna 2, 6, Leśna 13 czy na 
przykład zakładane nowe kosze – Le-
śna 7, Hermana Wróbla 3, 6-7, 21.

Od 15 października br. administra-
cja może już zlecać usunięcie drzew 
wytypowanych wcześniej do wycięcia. 
W miejsce usuniętych, administracja 
nasadzi nowe – niekoniecznie jednak 
tam, gdzie dotychczas rosły wycięte.

W tym roku przewidziano jeszcze 
między innymi remont klatki schodo-
wej przy ulicy Okrężnej 5. Obecnie 
trwają tam prace związane z uporząd-
kowaniem sieci teletechnicznych.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” jeszcze kilka 

dużych robót jest w trakcie realizacji. 
Jak choćby remont balkonów budyn-
ku przy Placu Józefa Skrzeka i Paw-
ła Wójcika 6, Niepodległości 30 czy 
malowanie klatki schodowej przy Wa-
lerego Wróblewskiego 8.

Zakończonych robót w ostatnich ty-
godniach jest więcej:

- wymieniono okna w klatce schodowej 
przy Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 5AB,

- pomalowano klatkę schodową przy 
W. Wróblewskiego 6,

- wyremontowano tablice bezpieczni-
kowe przy ZHP 3-4.

Pomiary instalacji odgromowej za-
kończyły się za to w budynkach przy 
ulicach Szarych Szeregów i Jana 
N. Stęślickiego.

Trawę w osiedlu „Młodych” w tym ro-
ku koszono cztery razy – w październi-
ku po raz ostatni.

Osiedle „Węzłowiec”. Jeszcze w październiku był 
czwarty pokos trawy

Osiedle „Michałkowice”. Stare 
balkony przy Wyzwolenia 10A 

praktycznie rozebrano

Osiedle „Michałkowice”. Jedno 
z odnowionych wejść do klatek 

– Przyjaźni 44-46

Osiedle „Bańgów”. Kontener na liście  
przy M. Skłodowskiej-Curie szybko się zapełnia

Osiedle „Węzłowiec”. Wł. Jagiełły 33 oraz 35  
- w miejsce starych, drewnianych okien piwnicznych 

pojawiły się luksfery
 Osiedle „Chemik”. Odświeżono znaki poziome na 

parkingu – W. Wróblewskiego 49
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ciąg dalszy ze str. 15
Osiedle „Chemik”

Mieszkańcy sami pokazali, gdzie 
chcieliby mieć chodnik, latami wy-
deptując ścieżkę między budynkami 
przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 55 a 57. Niedawno wyrównano te-
ren i wkopano krawężniki. Kostka bru-
kowa pojawi się jeszcze w listopadzie 
– w sumie 60 m2. 

Oprócz kolejnego chodnika w osie-
dlu, ważnym zadaniem w drugiej poło-
wie roku jest zabudowa ujętych w pla-

nie śmietników. Po oddanym niedawno 
do użytku stanowisku kontenerowym 
przy ulicy Niepodległości 64A, teraz 
– z przerwami – remontowany jest ta-
ki śmietnik przy ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka 27-29. Liście z drzew, póki co, 
zasypały przygotowane podłoże, ale 
w najbliższych tygodniach „domek” 
wyglądał będzie jak należy.

Administracja nie zapomina o rocz-
nych kontrolach szczelności instalacji 
gazowych i przewodów spalinowych 
w mieszkaniach – obecnie przeglą-
dy są przeprowadzane w wieżowcach 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego.

Z zakończonych jeszcze robót, nad-
mieńmy o odnowionych znakach po-
ziomych na parkingu przy W. Wró-
blewskiego 49 i wymianie pionu w bu-
dynku przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 53F.

Osiedle „Bańgów”
Z satysfakcją można spojrzeć na do-

cieplone w tym roku elewacje budyn-
ków. Po wielu miesiącach robót, ko-
niec roku to wreszcie czas odbiorów 
technicznych tychże bloków i szcze-
gółowa ocena. Pierwszy odebrany zo-
stał docieplony budynek przy ulicy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 7-15. Pierw-
szy z czterech remontowanych w tym 

roku. Na dwóch kolejnych trwają pra-
ce wykończeniowe – remontowane są 
cokoły. Na ostatnim z przewidzianych 
w tym roku – przy Marii Skłodow-

skiej-Curie 25-33 rusztowania stoją 
przy segmencie 31-33. W międzycza-
sie wymieniono w klatkach schodo-
wych okna.

W osiedlu „Bańgów” rozpoczęło się 
nowe zadanie – trwa wymiana za-
worów termostatycznych w mieszka-
niach. Zaczęli od Marii Skłodowskiej-
-Curie 61-89 – 18 klatek.

Tymczasem dozorcy solidnie pracu-
ją nad porządkowaniem osiedla przed 
zimą. Liście cały czas opadają, a za-
wartość kontenera, postawionego spe-
cjalnie do tego celu przez MPGKiM na 
trawniku przy ulicy M. Skłodowskiej-
-Curie 23 rośnie i rośnie...

Konserwatorzy także mają co ro-
bić. Trwa wymiana poziomów ciepłej, 
zimnej wody i cyrkulacji przy ulicy M. 
Skłodowskiej-Curie 47-53 i pionu 
wodnego w budynku przy Władysła-
wa Reymonta 18.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” realizowane są 

stopniowo duże, wymagające dużo cza-
su i środków finansowych zadania – do-
cieplenia, remonty klatek. Są i takie, mo-
że bardziej kosmetyczne prace, ale waż-
ne, bo i one wpływają na wizerunek ca-
łego osiedla. Szczegół do szczegółu...

Odnośnie docieplanych aktualnie 
trzech budynków osiedla, usytuowa-
nych przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 33, 35 i 37, ekipy remontowe zaj-
mują się odnawianiem elewacji fron-

towych. Na „33” i „35” wymieniono po-
nadto drewniane okna w piwnicach 
na luksfery. Z kolei jeśli chodzi o klat-
ki schodowe, w dwóch kolejnych, kon-
kretnie przy ulicy Jana Polaczka 8A, 
B remontowane są partery a wymie-
niane naświetla.

Natomiast przy budynku Grunwaldz-
ka 16C rozpoczęto prace związane 
z zabudową śmietnika na odpady ko-
munalne.

 W październiku między innymi ob-
sadzono krzewami ozdobnymi klomb 

między budynkami przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 35A i 37A, wzdłuż uli-
cy Grunwaldzkiej, na wysokości bu-
dynków przy Walerego Wróblewskie-
go 32, Grunwaldzkiej 2 zamontowa-
no kosze na śmieci i wymieniono ko-
lejne tablice informacyjne – Władysła-
wa Jagiełły 9A, B, C.

Na parkingu przy Walerego Wró-
blewskiego 26A/Władysława Jagieł-
ły 2 konserwatorzy – elektrycy ADM 
– za montowali kolejne energoosz-
czędne lampy parkowe. Do wymiany 
– w całym osiedlu w ogóle – została 
już tylko jedna, na tymże właśnie par-
kingu. Przez 10 lat administracja sys-
tematycznie zastępowała nowymi sta-
re betonowe słupy oświetleniowe.

W klatce schodowej przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 41C, D wznowiono 
prace związane z wymianą poziomów 
zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji. 
Roboty mają zakończyć się do 15 li-
stopada br.

Z awaryjnych spraw: z powodu co-
raz częściej powtarzających się pro-
blemów z zatykaniem kanalizacji we-
wnętrznej, w budynku przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 37A wymieniono 
fragment jej poziomu w piwnicy.

Rafał Grzywocz

Jesień  
a praca wre

Osiedle „Węzłowiec”. Na parkingu przy ul. W.  Wróblewskiego 26A Wł. Jagiełły 2 wymieniono 2 latarnie parkowe



17MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2014
s4

10
-1

2/
11

W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

Osiedle „Bańgów”.  
Budynek Marii Skłodowskiej-Curie 7-15 po odbiorze

Osiedle „Węzłowiec”. Przy Grunwaldzkiej 16C 
rozpoczęto zabudowę śmietnika

Jesienne porządki – tu os. „Tuwima”

Osiedle „Młodych”. Wyraźnie widać,  
które balkony zostały już wyremontowane  

– plac J. Skrzeka i P. Wójcika 6

Osiedle „Chemik”. Była ścieżka, będzie chodnik

Osiedle „Chemik”. Liście przykryły podstawę 
przyszłego śmietnika przy A. Zgrzebnioka 27-29,  

ale będzie
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Śląsk oczekuje rozwoju a Ślązacy godnego życia

Województwo śląskie, przy wsparciu Rządu RP, musi nadrobić zaległości rozwojowe!
Niezależny samorząd woj. śląskiego gwarancją rozwoju regionu.

Śląsk musi sprzyjać przedsiębiorczym

Prezes, inżynier Zenon Kaczmarzyk
Kandydat do Sejmiku Woj. Śląskiego
Okręg nr 5, pozycja 3
Lista nr 11
KWW Niezależny Samorząd
Woj. Śląskiego

Inż. Zenon Kaczmarzyk – długoletni przedsiębior-
ca, Prezes i założyciel Siemianowickiego Stowa-
rzyszenia Przedsiębiorców istniejącego od 19 lat, 
były wiceprezydent Miasta Siemianowice Śląskie, 
radny miejski w latach 2002-2006; przewodniczą-
cy  Komisji  Finansowo-Gospodarczej,  działacz 
Polskiego  Komitetu  Pomocy  Społecznej;  żona-
ty,  dwóch  synów,  dwoje  wnuków.  Bezpartyjny. 

Kierowane przez niego Stowarzyszenie Przedsię-
biorców  ściśle  współpracuje  z Regionalną  Izbą 
Gospodarczą. Organizuje debaty gospodarcze po-
dejmujące tematy istotne dla rozwoju wojewódz-
twa śląskiego.
SSP  honoruje  za  osiągnięcia  w różnych  dziedzi-
nach  życia  społecznego  i ekonomicznego  osoby 
i przedsiębiorstwa znaczące dla regionu.
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Jolanta Kopiec
Kandydatka do SejmikuWojewództwa Śląskiego

miejsce 1 lista nr 6
Mieszkańcy Siemianowic Śląskich solidarnie  głosują na Jolantę Kopiec, bo to  rodowita 
Ślązaczka z Siemianowic Śląskich. Doświadczona i kompetentna działaczka społeczna, 

dyrektorka śląskiego ZOO, członek Rady Społecznej Centrum Leczenia Oparzeń, 
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa 

Śląskiego  i Złotym Laurem Umiejętności  i Kompetencji. 

Aby województwo śląskie było bogate dla swoich mieszkańców muszą powstać nowe miejsca pracy w nowych gałęziach przemysłu, co wymaga 
wzmocnienia samorządu gospodarczego.  Należy pomagać tym, którzy sami sobie nie pomogą. Należy zreformować służbę zdrowia aby skrócić czas 
oczekiwania do specjalisty. Komunikacja publiczna musi być ekologiczna a bilety tanie dla pasażerów. Powinna być wprowadzona karta dla Seniora 
wzorem karty dla Dużej Rodziny. Należy wprowadzić wojewódzki budżet obywatelski, zlikwidować urząd wojewódzki, a jego kompetencje i środki 
finansowe przekazać do samorządu województwa. Należy także wprowadzić parytet płci w obsadzie stanowisk w samorządzie wojewódzkim.

TAK- dla ludzi       NIE- dla układów
Nowoczesność, sprawiedliwość, kompetencje 

• Nowoczesność, to znaczy Śląsk dający wszystkim równe szanse, wykorzystujący wiedzę i umiejętności ludzi, zapewniający 
pracę  i dom wszystkim zainteresowanym,  pozwalającym godnie żyć bez konieczności pracy na zmywaku w Anglii. Śląsk, w którym 
obywatele mają wpływ na działania władzy samorządowej i państwowej realizującej oczekiwania społeczne. 

• Sprawiedliwość, to znaczy, że każdy otrzymuje to, co mu się należy, wszystkim dostęp do usług publicznych: ochrony zdrowia, 
edukacji, kultury, transportu, czystego środowiska, uporządkowanej przestrzeni, Śląsk w którym pomaga się osobom znajdującym 
się w trudnej sytuacji, w którym dysproporcje materialne między grupami i klasami społecznymi są społecznie aprobowane. 

• Kompetencje, to znaczy zarządzanie województwem w oparciu o wiedzę, doświadczenie i potrzeby mieszkańców województwa, a nie 
widzimisię i potrzeby nielicznych grup interesów, to znaczy zapewnienie wzrostu umiejętności, doświadczenia  i odpowiedzialności 
urzędników administracji publicznej za podejmowane przez nich decyzje.

Dziękuję za oddany na mnie głos w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego - nie zawiodę Waszego zaufania.
Jolanta Kopiec

Silny i  bogaty Śląsk

KKW SLD Lewica Razem

Pracuje dla ludziPracuje dla ludzi

WY DOWWW
16 L STTOOPAADAA 2014

BREGUŁA
Beata

Kandydatka do Rady Miasta Siemianowice Śląskie
z Os. Tuwima, Korfantego-Wróbla, Huta Laura i Richter

lista 4nr

•
• Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej 

Rady Miasta Siemianowice Śląskie

• Sekretarz Rady Społecznej CLO - Siemianowickiej "Oparzeniówki"

• Sekretarz Stowarzyszenia 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Siemianowicach Śl.

• Właścicielka Firmy Ubezpieczeniowej

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Bardzo proszę
o Państwa głos

WYBORY SAMORZĄDOWE
16 LISTOPADA 2014

• Utworzenie Funduszu Osiedlowego

• Aktywizacja naszych Seniorów

• Budowa Skate-Parku

Moje cele dla Siemianowic Śląskich
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JERZY KURZAWA KANDYDAT DO RADY MIASTA Z LISTY PiS
KONSEKWENTNIE I Z UPOREM REALIZUJĘ SWÓJ PROGRAM WYBORCZY  
DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – JA NIE OBIECUJĘ – JA REALIZUJĘ

Jako Radny Rady Miasta w kadencji od 2002 r. do 2012 r. nabyłem wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów 
związanych z zarządzaniem miastem a przede wszystkim znam jego problemy. Wysłuchuję głosów mieszkańców 
a więc nie obce mi są problemy społeczne. Jednakże zawsze dążę do porozumienia a nie do bezmyślnego konfliktu, 
gdyż uważam, że zgoda i współpraca oraz konsekwencja w działaniu wpływa pozytywnie na rozwój Miasta. Ja nie 
obiecuję, ja realizuję to, czego się podjąłem. Przykładem jest sprzedaż mieszkań zakładowych kopalnianych – wszyscy 
twierdzili, że jest to niemożliwe, jednak moje poczynania umożliwiły to – sprzedaż rozpoczęta.
Konsekwentnie realizuję swój program wyborczy, w którym między innymi priorytetami były takie sprawy jak:

1. MIESZKANIA – Stworzenie warunków do wykupu mieszkań zakładowych przez ich najemców. Budowa 
mieszkań komunalnych i mieszkań socjalnych.

2. CZŁOWIEK – każdy człowiek niezależnie od wieku i pozycji społecznej jest dla mnie ważny, szczególnie 
warunki jego wypoczynku i opieki zdrowotnej.

3. WYKSZTAŁCENIE – zapewnienie dzieciom w szkołach dobrego poziomu nauki, szkolenie sportowe małych 
dzieci i młodzieży, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu i żłobku.

4. KOMUNIKACJA – modernizacja ciągu komunikacyjnego Wróblewskiego-Bytkowska-Tarnogórska, 
budowa nowych parkingów, zintegrowany układ komunikacyjny.

5. SPORT – rozwój bazy sportowej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i dzieci.
6. SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA – aktywizacja współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi.
7. REWITALIZACJA – kontynuacja odbudowy starej zabudowy miasta, parku pszczelnik, parku miejskiego.

Mimo, iż nie jestem Prezydentem Miasta, to mój program wyborczy okazał się być na tyle dobry, iż przy 
dobrej współpracy z obecnym Prezydentem Miasta Panem Jackiem Guzym jest on sukcesywnie realizowany 
w miarę możliwości budżetowych. Jak widać zgoda buduje. Do tej pory mój program wyborczy został 
zrealizowany w punktach:
1. Została stworzona możliwość wykupu około 200 zakładowych kopalnianych lokali mieszkalnych przez ich 

najemców. Było to możliwe dzięki przejęciu do utrzymania przez Miasto drogi, która umożliwia dojazd do 
wszystkich posesji.

2. Dofinansowanie Szpitala Miejskiego na zakup sprzętu medycznego, powstały nowe place zabaw oraz boiska.
3. W najbliższym czasie zwiększy się liczba miejsc w żłobku.
4. Została rozpoczęta modernizacja ciągu komunikacyjnego Bytkowska-Tarnogórska – powstały ronda na 

Bytkowie, w Michałkowicach co znacznie usprawniło ruch samochodowy.
5. Powstało wielofunkcyjne boisko sportowe na Osiedlu Młodych przy współpracy Prezydenta Miasta, Rady 

Osiedla „Młodych” i Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zmodernizowano plac pomnikowy, 
w miejscu, którego powstał teren rekreacyjny z zapleczem gastronomicznym.

6. Zacieśniła się współpraca między Urzędem Miasta a Siemianowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, czego 
przykładem jest bezproblemowe wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

7. Powstają nowe skwery oraz porządkuje się tereny zielone.

JERZY 
KURZAWA 
LISTA NR 3  
OKRĘG  
BYTKÓW  
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Irena Opiłka
Nowa twarz, mądry wybór
Bezpartyjna, wykształcenie ekonomiczne, współ-

założycielka Stowarzyszenia Kupców Siemianowic. 
Chcę decydować o rozwoju naszego Miasta i rzetel-
nie wykonywać swoje obowiązki.

Lista nr 3, okręg Centrum, miejsce 7.

Katarzyna Gniozdorz
Jestem Radną Rady Miasta. Wiem co to ciężka 

praca, znam trudy codziennego życia dlatego sta-
wiam na rodzinę i jej potrzeby. Nowe miejsca pracy, 
tanie budownictwo, oświata, sport jest moim celem. 
Za każdy głos dziękuję.

Lista nr 3, okręg Bytków, miejsce 5.

Mariusz Rogalski
Jestem rodowitym siemianowiczaninem gdzie miesz-

kam od 25.11.1983 r. Studiuję w Wyższej Szkole Ban-
kowej w Chorzowie na kierunku Politologia - specjal-
ność Administracja i Polityka Samorządowa. Będąc Rad-
nym chciałbym w szczególności angażować się w sprawy 
związane z ochroną środowiska.

Lista nr 3, okręg Bytków, miejsce 9.

Anżelina Marek
Jest nauczycielem akademickim na Wydziale In-

żynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Ślą-
skiej. W swoim programie wyborczym koncentru-
je się głównie na młodzieży i starszych mieszkań-
cach Siemianowic. Kładzie w nim nacisk na zwięk-
szenie możliwości rozwoju intelektualnego oraz kul-
turalnego młodego pokolenia, a także na różne spo-
soby aktywizacji społecznej seniorów. Nie zapomina 
w nim również o konieczności rozwiązywania naglą-
cych problemów mieszkańców miasta.

Lista nr 3, okręg Tuwim, miejsce 4.

Justyna Ambroży
Justyna Ambroży - ur. w 1983 r. w Busku-Zdroju. Od 

trzech lat mieszkanka Siemianowic Śląskich. Jest ab-
solwentką Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Mate-
matyki. Posiada licencję nauczyciela matematyki i in-
formatyki. Obecnie prowadzi działalność handlową 
z zakresu samoleczenia uzdrowiskowego. Jest oso-
bą otwartą i komunikatywną chętną do pracy z ludź-
mi i dla ludzi. Jako „nowy lokator” Siemianowic Ślą-
skich posiada dystans w spojrzeniu na problemy Gmi-
ny dzięki czemu potrafi je właściwie shierarchizować.

Lista nr 3, okręg Centrum, miejsce 10.

Kandydaci do Rady Miasta Siemianowice Śl. z Listy nr 3, Prawo i Sprawiedliwość

KW Prawo i Sprawiedliwość

Pamiętaj, 



25MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2014

A na osiedlach:
„Centrum”

- ul. Powstańców 54C – wybito szy-
by w drzwiach wejściowych.

„Michałkowice”
- ul. Przyjaźni 46B – zniszczono tynk 

ozdobny na ścianie parteru,
- ul. Wyzwolenia 10B – zniszczono 

zamek, wybito szybę w drzwiach,

- ul. Wyzwolenia 8A – upstrzono ele-
wację.

„Tuwima”
- ul. Hermana Wróbla 9A – bohoma-

zami obsmarowano elewację budynku,
- ul. Wojciecha Korfantego 9B – 

zniszczono skrzynkę na reklamy, na IX 
piętrze w klatce schodowej wyrwano 
wyłącznik oświetlenia, w kabinie dźwi-

gu zdewastowano szybkę wyświetla-
cza oraz zerwano instrukcję użytkowa-
nia dźwigu... ufff,

- ul. Hermana Wróbla 5B – „graffi-
ti” w klatce schodowej na ostatnim pię-
trze,

- ul. Wojciecha Korfantego 9B – me-
talową ościeżnicą i gruzem zapchano 
komorę zsypową.

Klatka schodowa przy Korfan- 
 tego 9B zdeklasowała wszyst-

kich w minionym miesiącu. Pod inny-
mi adresami taka ilość dewastacji przy-
trafiłaby się przez kilka lat, a zapewne 
nie brak takich, gdzie byłaby to norma 
iluśdziesięcioletnia. Co powoduje, że 

tam doszło do tylu zdarzeń?. To pyta-
nie, na które odpowiedź muszą znaleźć 
mieszkańcy. Warto też by spojrzeli na 
tytuł i przyjęli, że to ich dotyczy. 

Tradycyjnie zapraszając do lektu-
ry o dewastacjach odbierajmy przed-
stawiony spis nie jako zestawienie po-
niszczonych przedmiotów, lecz jako 
listę zbędnych wydatków, jako listę 
zapłaconych rachunków za naprawy, 

których kwota się sumuje, sumuje, su-
muje. Pamiętajmy przy tym, że koszt 
usuwania zniszczeń nie obejmuje tyl-
ko zakupu nowego przycisku, nowej 
szybki czy deski w ławce. Do tego na-
leży doliczyć robociznę, transport itd., 
czyli koszty, których sami nie uwzględ-
niamy w rodzinnych budżetach, a któ-
re muszą być wykazane w działalności 
każdej firmy, spółdzielni. pes

że płacisz
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ciąg dalszy na str. 28

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

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawia-
my się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, 
co należy do dobrego tonu, tak nale-
ży przedstawić się, pisząc czy też tele-
fonując do nas, a dane osobowe, jeże-
li jest taka wola, zastrzec do wiadomo-
ści redakcji. Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nurtu-
jącej sprawy i przemyślane zdania, większą odpowiedzial-
ność za słowo, które nie będzie naruszało czyjegoś dobre-
go imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. Maksy-
ma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo wróblem 
wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szcze-
gółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szer-
szy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidual-
nych odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania 
w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 

Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które 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 przy-
padkach, gdy niezbędne jest przeka-
zanie danych osobowych w celu wy-
jaśnienia indywidualnej sprawy, obo-

wiązkowo podawać cały adres i dopisać zdanie o wyra-
żeniu zgody na odtajnienie swych danych i przetwarza-
nie ich tj. przekazanie odpowiednim komórkom organi-
zacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, 
ze względu na ich techniczną jakość, nadają się do publika-
cji. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatko-
wo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Więk-
szość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość 
lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmu-
je najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fo-
tografia, by była dobrej jakości w druku, często miałaby wy-
miar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi 
na względzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim apa-
racie lub nie liczyć na publikację. Redakcja „MS”

Anonimom 
nie...

Szanujmy czas
Witam.

W związku z otrzymanym monitem 
z ostatecznym terminem odczytu i po-
gróżkami, „co to będzie, gdy nas wte-
dy w domu nie będzie” pragnę wy-
razić swoją irytację. We wskazanym 
w ogłoszeniu terminie (piątek 26. 09 
– 16-17.00) oczekiwałam na odczyt, 
a dokładnie udało mi się dotrzeć do 
domu po ciężkim dniu pracy i ode-
braniu dziecka z przedszkola o godz. 
16.20. Mam na to dwoje świadków 
– dwie sąsiadki, które pewnie rów-
nie zmęczone, a na pewno w pośpie-
chu wchodziły razem ze mną na klat-
kę. I tu ciekawostka: u sąsiadek tych 
odczyt został przeprowadzony, a już 
do mnie na czwarte piętro Pan nie do-
tarł, choć wyczekiwałam go nerwowo, 
bo już o 17.00 wraz mężem mieliśmy 
być z dziećmi na basenie. W związku 
z tym na basen pojechałam z dzieć-
mi ja sama, a mąż rozpoczął zaba-
wę w „kotka i myszkę”, czyli biegał 
między klatkami w poszukiwaniu Pa-
na prowadzącego odczyty. Ale o cóż 
mieć do Spółdzielni pretensję wszak 
ogłoszenie stanowiło, że „w przypad-
ku nieobecności lokatorów, obecność 

pracownika w budynku może ulec 
skróceniu”. Był podany, co prawda, te-
lefon zwany „kontaktowy”, lecz tylko 
z nazwy, bo był to telefon do biura roz-
liczeń, w którym o tej porze żywej du-
szy nie było. No cóż popołudnie mieli-
śmy zepsute, no ale trudno... pojecha-
liśmy jeszcze na szybkie zakupy i to 
też błąd, bo nie spodziewaliśmy się, 

że Pan może jeszcze wrócić z próbą 
odczytu wieczorem – a podobno był. 
W skrzynce czekała karteczka z proś-
bą o pilny kontakt z biurem rozliczeń. 
W nieodwazejmnionym przez Spół-
dzielnię poczuciu odpowiedzialności 
skontaktowałam się z biurem od razu 
w poniedziałek 29. 09. Opowiedziałam 
Pani jak to w piątek było i zostałam 
poinformowana, że ostateczny termin 
rozliczeń będzie 15. 10. Przyjęłam do 
wiadomości, zanotowałam. Mijają trzy 
dni, w skrzynce znajduję monit pocz-
towy, że na poczcie czeka list pole-
cony, czyli... wyprawa na pocztę, pół 

godziny do odstania w kolejce. i już 
„szczęśliwie” trzymam w ręce pisem-
ko jw. od kochanej SSM z dn. 30. 09.

Zmarnowaliście więc nam Państwo 
w sumie 3 popołudnia (jedno na bez-
skuteczne oczekiwania na odczyt we 
wskazanym terminie, drugie na wy-
cieczkę na pocztę, a trzecie na kolejny 
termin odczytu)

W kontekście tego zdarzenia ośmie-
lę się przypomnieć, że to Spółdzielnia 
jest dla mieszkańców, a nie mieszkań-
cy dla Spółdzielni.

Jako lokator życzę sobie, aby Spół-
dzielnia działała sprawnie. Szanowała 
mnie i mój czas. Godziny odczytu ma-
ją pasować lokatorom, nie Spółdzielni. 
Jeśli trwa odczyt, to proszę podać taki 
numer kontaktowy, abym mogła zna-
leźć się z panem od odczytów i pro-
szę też wreszcie za moje pieniądze 
nie wysyłać pisemek, skoro jesteśmy 
po rozmowie.

Pozdrawiam,
Katarzyna Imieło

P.S. Liczę, że redakcja opubliku-
je mój list a Spółdzielnia odniesie się 
do niego – niekoniecznie listem pole-
conym:-)

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Wysokość podstawy: 1.477,79 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1.055,56 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Masz problemy finansowe? Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym

Teoretycznie to prawda, a praktycz-
nie „kredyt” taki jest najdroższy na ryn-
ku, bo najwyżej oprocentowany. Co 
gorsza w ostateczności może dopro-
wadzić nas do utraty mieszkania.

Wpadający w jakieś tarapaty finanso-
we sądzą, że wkrótce uregulują należ-
ności, bo ich problemy się skończą. Do-
brze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, gdy 
sytuacja nie zmienia się, zaległości na-
rastają i niewielki dług z miesiąca na 
miesiąc staje się coraz większy. Pro-
blemy jednak nie znikają jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki i starajmy 
się najszybciej jak to możliwe pomóc 
sobie, występując na przykład o przy-
sługujący nam dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy
przysługuje:

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

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

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

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

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

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

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane 
z jego zajmowaniem (np. na skutek 
umowy użyczenia).

Uwaga!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na podstawie tylko jednego z wyżej 

wymienionych tytułów.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 

nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jedne-
go członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury  
(od 1. 03. 2014 r. – 844,45 zł) i wynosi:
- 1.477,79 zł w gospodarstwie jedno-

osobowym,
- 1.055,56 zł w gospodarstwie wielo-

osobowym, tj. 125% kwoty najniż-
szej emerytury. 

Przypominamy, że kwota brutto to
kwota bez składki:

- emerytalnej, - rentowej, - chorobowej.
Do dochodu nie wlicza się m.in. 

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

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkaniową 
wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 dla 
2 osób, - 45 m2 dla 3 osób, - 55 m2 dla 
4 osób, - 65 m2 dla 5 osób, - 70 m2 dla 
6 i więcej osób.

Kryteriów określających szczegóło-
we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, 
łącznie z ryczałtem, nie może przekra-
czać 70% wydatków przypadających 
na normatywną powierzchnię zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego lub 70 % 
faktycznych wydatków ponoszonych 
za lokal mieszkalny, jeżeli powierzch-
nia tego lokalu jest mniejsza lub równa 
normatywnej powierzchni.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śl. 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

Dodatek może nie być przyznany, 

w przypadku, gdy w wyniku przeprowa-
dzenia wywiadu środowiskowego zosta-
nie ustalone, że występuje rażąca dys-
proporcja pomiędzy niskimi dochodami 
wykazanymi w deklaracji a faktycznym 
stanem majątkowym wnioskodawcy, 
wskazującym, że jest on w stanie uisz-
czać wydatki związane z zajmowaniem 
lokalu mieszkalnego (domu jednorodzin-
nego), wykorzystując własne środki i po-
siadane zasoby majątkowe lub, gdy fak-
tyczna liczba wspólnie stale zamieszkują-
cych i gospodarujących z wnioskodawcą 
jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

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

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

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

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

- jeżeli osoba, której przyznano do-
datek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości 
- w terminie nie dłuższym niż 3 mie-
siące. Decyzja o przyznaniu dodatku 
wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną 
uregulowane w tym czasie. O ponow-
ne przyznanie dodatku mieszkanio-
wego można wystąpić wyłącznie po 
uregulowaniu tych zaległości.

WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że do-
datek przyznano na podstawie nie-
prawdziwych danych, to osoba go 
pobierająca będzie musiała zwrócić po-
brane kwoty w podwójnej wysokości.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sytu-
acjami życiowymi, zainteresowani 
uzyskają w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione wnioski.

Często podejmowane są decyzje o odłożeniu płatności za mieszkanie. 
 Odłożenie jej wydaje się najprostsze i traktowane jest jako zaciągnię-

cie kredytu, którego otrzymanie wolne jest od załatwiania jakichkolwiek 
formalności.
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Zarząd SSM: Szanowna Pani po 
przeczytaniu listu nadesłanego do re-
dakcji i z uzyskanych przez nas in-
formacji wynika, że mieliśmy do czy-
nienia z niefortunnym zbiegiem oko-
liczności. Odczyty w wyznaczonym 
dniu 26. 09. rozpoczęły się ok. 16.00 
i w tym terminie na 15 mieszkań 
w Pani klatce dane odczytano po-
dzielniki w 14 mieszkaniach. Zgodnie 
z zamieszczoną informacją na ogło-
szeniu w przewidzianym czasie do-
konujący odczytu nikogo w domu nie 
zastał i po zakończonym odczycie 
w klatce 3E udał się do kolejnej, a na-
stępnie po zakończeniu tam odczy-
tów dokonał tzw. powrotu do miesz-
kań nieodczytanych uprzednio i po-
nownie nie zastał nikogo. Tym sa-
mym pozostawił informację w skrzyn-
ce z prośbą o kontakt. Z Pani listu 
wynika, że w tym czasie mąż poszu-
kiwał pracownika, więc mogli się mi-
nąć bądź też Państwo zrezygnowani, 
że nikt nie przyszedł, a poszukiwania 
nie dały rezultatu udaliście się na za-
kupy a pracownik w tym czasie wła-
śnie wrócił. Zapewniamy Panią, że ni-
gdy żadnego z mieszkańców nie ob-
ligujemy do biegania po innych klat-
kach w celu poszukiwania pracow-
nika. Najlepiej spokojnie oczekiwać 
w domu na jego przybycie.

Konieczność skutecznego i udo-
kumentowanego powiadamiania li-
stem poleconym wynika z realiza-
cji obowiązku zapisanego w Re-
gulaminie rozliczeń energii ciepl-
nej, uchwalonego przez Radę Nad-
zorczą. Uzyskanie informacji te-
lefonicznej do takiego nie nale-
ży, a w przeszłości często – nieste-
ty – zdarzało się, że pomimo roz-
mowy telefonicznej mieszkaniec nie 
był obecny na ponownym odczycie, 
a następnie po otrzymaniu rozlicze-
nia ryczałtowego twierdził, że takiej 
rozmowy nie było. Nauczeni tymi 
doświadczeniami wysyłamy powia-
domienia listem poleconym, co mo-
że być uciążliwe, ale jest ze wszech 
miar zasadne w przypadku ewentu-
alnych roszczeń mieszkańca.

Z uwagi na fakt, że osoby dokonu-
jące odczytów dysponują prywatny-
mi numerami telefonów komórko-
wych w uzgodnieniu z nimi rozwa-
żymy możliwość udostępnienia nu-
merów na ogłoszeniach.

Zapewniamy także panią, że Spół-
dzielnia szanuje wszystkich za-
mieszkałych i ich czas stąd tak waż-
ną jest obecność w określonym ter-
minie w mieszkaniu.

Parkujmy z głową
Witam.

Proszę o poruszenie potrzeby wła-
ściwego parkowania samochodów, 
zgodnego z przepisami o ruchu dro-
gowym.

Miejsc na parkowanie samochodów 
na os. Węzłowiec brakuje już od daw-

na. Jednak można sobie ulżyć nawza-
jem rozumiejąc innego użytkownika, 
tj. parkować „z głową”. Przecież tej 
umiejętności uczono każdego – bez 
wyjątku – na kursie prawa jazdy. Są 
tacy kierowcy (najczęściej ci sami), 
którzy mają za nic przepisy o ruchu 
drogowym i parkują samochód po-
między polami lub skośnie, zajmując 
tym samym dwa pola, co uniemoż-
liwia wjazd kolejnego samochodu. 
Przykre w tym wszystkim jest to, że 
tak właśnie parkuje kierowca samo-
chodu uprzywilejowanego – specjal-
ny dla inwalidy i chyba nie musi mieć 
1,5 metra bocznej przestrzeni, aby 
wysiąść i obsłużyć pasażera na wóz-
ku tylnymi drzwiami. Nadmieniam, że 
parkuje na miejscach ogólnie dostęp-
nych. Na os. Węzłowiec są wyzna-
czone miejsca dla pojazdów specjal-
nych (uprzywilejowanych) o posze-
rzonych polach i o dziwo są wielokrot-
nie wolne.

Proszę mojej prośby nie traktować 
jako odbieranie im prawa do parkowa-
nia w miejscach dogodnych. Jednak 
myślę, że dla nich wygodniej byłoby 
korzystanie z miejsc wyznaczonych 
naprzeciwko klatki schodowej bloku. 

O innych nieprawidłowościach dot. 
niewłaściwego parkowania samocho-
dów nie wspominam, bo to wynika 
z braku dostatecznej ilości miejsc par-
kingowych na osiedlach, o czym Za-
rząd SSM wie od dawna i zapewne się 
ze mną nie zgodzi. 

Samochodów ciągle przybywa, bo-
wiem zmienia się status materialny 
mieszkańców osiedli i to jest normal-

ne. Jest to fakt, z którym Zarząd SSM 
powinien się zmierzyć.

Pozdrawiam
Mieszkaniec Jagiełły 37a

(Nie wyrażam zgody na podawanie 
moich danych lub jakichkolwiek ini-
cjałów)

Zarząd SSM: Problem właściwego 
parkowania, jak Pan napisał „z gło-
wą”, a tym samym maksymalne-
go wykorzystania miejsc parkin-
gowych na terenach Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej był 
wielokrotnie poruszany na łamach 
„MS”. W pełni zgadzamy się z Pana 
spostrzeżeniami i tym samym w po-
pieramy Pana głos w tej kwestii. Po-
nownie, zatem apelujemy do kie-
rowców o takie parkowanie pojaz-
dów, które nie będzie powodowało 
zajmowania więcej miejsca niż jest 
to niezbędne dla jednego samocho-
du, tak by z dostępnych miejsc mo-
gło skorzystać jak najwięcej użyt-
kowników.

Nie wiemy, na jakiej podstawie 
twierdzi Pan, że Zarząd nie zgodzi 
się z wyrażoną opinią, iż miejsc par-
kingowych jest za mało. Podczas 
każdego spotkania lub wyjaśniania 
kwestii parkingów podkreślamy, że 
miejsc dla wszystkich pojazdów nie 
starczy, a co więcej chyba nigdy nie 
będziemy w stanie ich zapewnić, co 
związane jest z intensywnością za-
budowy naszych osiedli, szczupło-
ścią terenów, jakimi SSM dysponu-
je jak i koniecznością zapewnienia 
mieszkańcom terenów zielonych, 
placów zabaw i innych elementów 
infrastruktury. Dla przypomnienia 
podajemy, że w ostatnich latach Za-
rząd wraz z Radami Osiedli pod-
jął wiele działań dla zwiększenia ilo-
ści parkingów, co szczególnie doty-
czy os. „Węzłowiec” gdzie parkin-
gów jest dużo więcej niż przewidy-
wał pierwotny plan zagospodarowa-
nia tego osiedla. 

Palenie na balkonach
Witam

Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu 
problemu z palącym sąsiadem na bal-
konie. Sprawa wygląda tak, że nie 
mamy nic przeciwko żeby sobie palili 
na balkonie problem dotyczy tego, że 
wszystko ląduje za balkonami a popiół 
w większości na balkony innych loka-

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 26

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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REKLAMY CZARNO-BIAŁE
- moduł 5,7 x 5,0 cm - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł

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

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

„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05
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torów, którzy suszą sobie tam ubrania. 
Została zwrócona już uwaga uciążli-
wym lokatorom, którzy mieszkają przy 
ulicy Wł. Jagiełły 11D, ale to jak wal-
ka z wiatrakami. Nic sobie z tego nie 
robią, więc proszę o poradę, co moż-
na z tym faktem zrobić by było to sku-
teczne.

Dziękuje i pozdrawiam  
– Mieszkaniec 

Zarząd SSM: Przykro nam, ale 
nie jesteśmy w stanie wskazać pa-
nu skutecznego rozwiązania co zro-
bić, gdy sąsiad paląc papierosy na 
balkonie strzepuje popiół z papiero-
sa na zewnątrz, a nie do popielnicz-
ki. Wyrażamy nadzieję, że po prze-
czytaniu Pana e-maila „winowajca”, 
a także inni palacze postępujący 
podobnie, zreflektuje się i zrozumie, 
że popiół z jego papierosa spada in-
nym na balkony i stanowi dla sąsia-
dów problem. 

Indywidualne oświetlenie 
piwnic

W naszym budynku obecnie wymie-
niana jest instalacja oświetleniowa 
w piwnicy. W związku z tym zwróciłem 
się do administracji osiedla z prośbą 
o zainstalowanie oświetlenia w mojej 
piwnicy. Nie da się przecież korzystać 
z piwnicy bez oświetlenia. Dotychczas 
korzystam z latarki, co jest bardzo nie-
wygodne, gdy np. szukam czegoś z la-
tarką w zębach.

Często byłem też świadkiem jak lo-
katorzy przyświecają sobie świeczką 
lub zapałkami, nie trzeba przecież mó-
wić, czym to grozi. Zaoferowałem ad-
ministracji, że pokryję koszty zainsta-
lowania oświetlenia. Niestety, otrzy-
małem odpowiedź, że nie ma takiej 
możliwości, bo nie przewiduje tego 
dokumentacja i nikt nie ma w piwnicy 
oświetlenia.

Nie jest to żaden argument, bo do-
kumentację można przecież zmie-
nić. Wiele lat mieszkałem na osiedlu 
Chemik, gdzie każdy miał w piwnicy 
oświetlenie.

Proszę więc o informację, dlaczego 
nie mogę mieć w mojej piwnicy bez-
piecznego i wygodnego oświetlenia, 

wykonanego fachowo przez uprawnio-
nych do tego elektryków?

Z poważaniem
Damian K. ul. Okrężna 7

Zarząd SSM: W budynkach przy 
ul. Okrężnej dokumentacja tech-
niczna domu nie przewidywała 

oświetlenia poszczególnych komó-
rek piwnicznych. W związku z po-
wyższym ADM dokonując moder-
nizacji oświetlenia nie uwzględ-
nia jego założenia w indywidual-
nych przypadkach. Istnieje oczywi-
ście możliwość doprowadzenia in-
stalacji elektrycznej do poszcze-
gólnych piwnicznych boksów pod 
warunkiem pokrycia tych kosz-
tów przez wnioskodawcę. Koszt ten 
obejmuje m.in. zamontowanie tabli-
cy i zabezpieczeń przed i za liczni-
kowych oraz montaż podlicznika. 
Z doświadczenia wiemy, że w wie-
lu przypadkach doprowadzony do 
komórek piwnicznych prąd wyko-
rzystywany jest do pobierania ener-
gii dla zamrażarek, lodówek inne-
go sprzętu AGD, co automatycznie 
wpływa na większe zużycie, a kosz-
tami tak zużytej energii obciążeni 
są wszyscy mieszkańcy. W związ-
ku z powyższym w przypadku zobo-
wiązania się do pokrycia tych kosz-
tów przez korzystającego z piwnicy 
zainstalowanie dodatkowego oświe-
tlenia jest możliwe.

O wymianie zaworów
Szanowna Redakcjo,

Proszę uprzejmie o zamieszczenie 
mojego zapytania w dziale „Dyżur re-
daktora” i proszę o zachowanie mo-
ich danych osobowych do wiadomo-
ści redakcji:

Z pewnym niepokojem przeczytałem 
informację o podjęciu decyzji wymia-
ny ponad 52 tys. zaworów przygrzejni-
kowych za prawie 6,5 mln zł. Z proste-
go wyliczenia wynika, że cena 1 zawo-
ru to ok. 125 zł + VAT. Jakoś nie sły-

szałem, że aktualne zawory mają ja-
kiś termin ważności i wymagają ko-
niecznej wymiany ze względu na ja-
kieś grożące niebezpieczeństwo. Są-
dzę zatem, że wymianie podlegać bę-
dą tylko zawory uszkodzone/zużyte 
i to na wniosek i za zgodą lokatora. 
Bardzo proszę o informację Zarządu 
Spółdzielni w tej sprawie.

Z poważaniem  
– Mieszkaniec Węzłowca

Zarząd SSM: Zawory typu Dan-
foss zamontowane we wszystkich 
mieszkaniach naszej Spółdzielni 
zgodnie z wytycznymi producenta 
mają żywotność ok. 15 lat. Po upły-
wie tego terminu w zdecydowanej 
większości przestają one właściwie 
spełniać swoją funkcję tj. popraw-
nie regulować przepływ czynnika 
grzewczego przez kaloryfer na sku-
tek normalnego eksploatacyjnego 
zużycia elementu sterującego prze-
pływem. Tym samym uniemożli-
wia to właściwe oszczędzanie ener-
gii cieplnej, a tego od tych zaworów 
oczekujemy. Te przesłanki spowo-
dowały podjęcie decyzji przez RN 
SSM na wniosek Zarządu o usta-
leniu terminów kompleksowej wy-
miany zaworów i głowic. Dla infor-
macji podajemy, że nowe zawory, 
które będą montowane w najbliż-
szych latach są urządzeniami no-
wej generacji i zapewniają właściwe 
zrównoważenie przepływów w in-
stalacji centralnego ogrzewania, co 
umożliwia uzyskanie dodatkowych 
oszczędności w postaci wyelimino-
wania montażu zaworów podpio-
nowych. Dodatkowym efektem ich 
działania jest eliminacja dokuczli-
wych dla użytkowników szumów 
i „gwizdów” powstających często 
w poszczególnych pionach.

Pan Andrzej W.
Dziękujemy za życzliwego e-maila, 

wyrażoną sympatię i troskę. Poruszo-
ne przez Pana kwestie od lat wyja-
śniamy w materiale wstępnym poprze-
dzającym rubrykę łączności z Czytel-
nikami. Do pewnych spraw odniesie-
my się w innej korespondencji.

Piotr Sowisło

ciąg dalszy ze str. 28

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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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

A.A. GAZ – SERWIS, naprawa, kon-
serwacja i wymiana piecyków ła-
zienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765

CAŁODOBOWA naprawa – montaż 
pieców gazowych i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych. 
Remonty łazienek. Junkers, Termet, 
24H,  tel. 32 241-99-81, 601 477 527

A.GAZOWE urządzenia, montaż, na-
prawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264, 32 307-07-07

ANGIELSKI – korepetycje, tłumacze-
nia, wszystkie poziomy, przygotowa-
nia do matury,  tel. 502 453 556

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

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

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, tapi-
cerki karcherem, skuteczne odplamianie, 
Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950, 399 517 229

EKSPRESOWE usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 693 518 984

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

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

EKSPRESOWE usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278  

CZYSZCZENIE tapicerek i dywanów 
u klienta. Duże doświadczenie!, 

tel. 517 483 860 HYDRAULIK – elektryk – gaz, 24 h, 
tel. 799 066 346

JĘZYK niemiecki, angielski i mate-
matyka,  tel. 604 187 475

KAFELKOWANIE, klinkier, gładzie, 
tynki, regipsy,  tel. 668 222 496

KOMPLEKSOWE remonty łazienek 
i mieszkań, kosztorysy, projekty, pra-
ce dofinansowywane z PFRON-u, 
faktury, doradztwo, 20 lat praktyki, 

tel. 506 601 278

KOMPLEKSOWE remonty łazienek, 
tel. 504 436 919
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Po powtarzających się listach 
do redakcji w sprawie nie-

przyjemnego zapachu dokuczają-
cego mieszkańcom budynków przy 
ulicy Wyzwolenia w „Michałkowi-
cach” przyjrzeliśmy się problemo-
wi bliżej.

W pierwszej kolejności zwróciliśmy 
się do Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta. Witold Dułak – kie-
rownik referatu odesłał nas do Jakuba 
Nowaka – rzecznika prasowego urzę-
du. Ten zaś obiecał przygotować od-
powiedzi na następujące pytania:

- Kto jest odpowiedzialny za te uciąż-
liwości?

- Jakie działania podjął dotychczas 
Urząd Miasta, aby problem zminima-
lizować? Czy Referat Ochrony Środo-

wiska badał dokładnie sprawę i jakie 
przyjął ustalenia?

- Jakie działania Urząd Miasta planu-
je podjąć w tej sprawie do końca roku?

Oto treść odpowiedzi, cytujemy:
Dnia 8 lipca 2013 roku tut. Refe-

rat wystąpił do firmy Pumar Sp. z o.o. 
o zbadanie poziomu zapylenia oraz 
hałasu w zakładzie przy ul. Wyzwole-
nia 12. Z przeprowadzonej analizy do-
tychczasowych pomiarów wynika, że 
nie występowały przekroczenia do-
puszczalnych wielkości emisji. Firma 
Pumar Sp. z o.o. poinformowała po-

nadto, iż firma Plasma System S.A. 
z ulicy Towarowej 14 miała w kwietniu 
2012 r. awarię urządzeń filtrujących, 

co spowodowało przejściowe uciążli-
wości.

Ponadto w wyniku zgłoszenia otrzy-
manego drogą telefoniczną 31 lipca 

2014 r. pracownik Referatu Ochrony 
Środowiska przeprowadził wizję w te-
renie mającą na celu ustalenie źródła 
emisji uciążliwego dymu z terenu byłe-
go zakładu „Fabud”. Jednak w trakcie 

przeprowadzania wizji nie zostało wy-
kryte żadne źródło emisji dymu.

Jedna z mieszkanek klatki schodo-
wej przy ulicy Wyzwolenia 8A, po za-
poznaniu się z odpowiedzią UM (nie 
chciała zdradzić swoich danych oso-
bowych) skomentowała wyjaśnienie 
krótko: - Aby rozwiązać ten śmierdzą-
cy problem nie wystarczą jednorazo-
we kontrole. Tu potrzeba przynajmniej 
miesiąca obserwacji, jakichś badań za 
pomocą odpowiednich narzędzi. To 
nieprawda, że cuchnie nam na okrą-
gło – nie. Smród przychodzi falami, 

najczęściej w nocy, we wczesnych go-
dzinach rannych. Nie codziennie. Inny 
mieszkaniec sąsiedniego budynku do-
powiedział, że czasem śmierdzi nawet 
w niedzielę jak idzie się do kościoła.

Jak ustaliliśmy, kilkaset metrów od 
budynków przy Wyzwolenia na jed-
nym terenie działa kilka podmiotów 
zajmujących się recyklingiem. Czy któ-
ryś z nich jest źródłem nieprzyjemne-
go zapachu wydobywającego się dale-
ko poza mury zakładu? Prawdopodob-
ne, ale nieprzesądzone, choć nade-
słany nam przez Czytelników materiał 

fotograficzny może być jedną z prze-
słanek. Czy fetor pochodzi z wysypi-
ska śmieci Landeco? Być może, choć 
od 30 czerwca br. Landeco przesta-
ło składować tam śmieci – teraz dzia-
ła tylko sortownia. A może źródło jest 
jeszcze gdzie indziej?

Zapytani przez nas mieszkańcy ma-
ją problem z opisaniem tego smrodu. 
Mówią: - Intensywny, ostry, czasem 
jakby palono gumę i plastik jednocze-
śnie. Najczęściej jako źródło wskazują 
na tereny zakładowe i okołozakłado-
we w sąsiedztwie ich bloków. Ich zda-
niem „Landeco” mimo wszystko jest 
za daleko.

Rzecznik prasowy UM na koniec 
swojej wypowiedzi stwierdził: Refe-
rat Ochrony Środowiska będzie na-
dal podejmował działania w przypad-
ku otrzymania zgłoszeń mogących zlo-
kalizować lub ustalić sprawcę uciążli-
wości dochodzących z przedmiotowe-
go terenu.

Takie wskazówki od mieszkańców 
są. Na przykład w listach do redakcji 
„MS”. Odpowiedź Jakuba Nowaka po-
zwala mieć nadzieję, że władze miasta 
dołożą wszelkich starań, by problemo-
wi dokładnie po raz kolejny się przyj-
rzeć, postawić diagnozę i wpłynąć na 
jego zminimalizowanie. Postaramy się 
na bieżąco monitorować to zagadnie-
nie. rg

Jednorazowa 
kontrola  
to mało
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DO SPRZEDANIA mieszkanie 52 m2 
3-pokojowe przy ulicy ZHP w Siemia-
nowicach Śląskich w stanie idealnym, 
w cenie 165 000 PLN. Zapraszam do 
oglądania,  tel. 509 215 462

KAWALERKĘ 32 m2 do wynajęcia 
w Siemianowicach,  tel. 662 779 348

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

POSZUKUJĘ mieszkania w Siemia-
nowicach,  tel. 506 171 337

SPRZEDAM dom jednorodzinny w Sie-
mianowicach w osiedlu Węzłowiec 
przy ul. Łokietka,  tel. 500 871 627

SPRZEDAM lub zamienię 3-pokoje 
60 m2 na 2 pokoje,  tel. 515 954 067

SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe 
54 m2, II piętro/IV Siemianowice Ślą-
skie, ul. Świerczewskiego, przy rynku,  
 tel. 32 228-99-90

SPRZEDAM mieszkanie, Bytom, 
38 m2, 1 piętro, centralne ogrzewanie,  
 tel. 667 370 446

SPRZEDAM ogródek działkowy ROD 
Bańgów. Cena 13 000 do uzgodnie-
nia,  tel. 509 293 810

ZAMIENIĘ mieszkanie 2-pokojowe 
– własnościowe, parter 40 m2 na 3 lub 
4-pokojowe mieszkanie własnościowe – 
Bytków/Michałkowice,  tel. 604 546 104

ZAMIENIĘ mieszkanie. Pokój z kuch-
nią + łazienka, niski czynsz na więk-
sze 3-pokojowe,  tel. 505 929 399

ZAMIENIĘ własnościowe 43 m2 na 
kawalerkę własnościową w zasobach 
SSM około 25 m2, wiadomość,  
 tel. 889 823 715

KUPIĘ antyki – starocie oraz stare 
skrzypce,  tel. 502 670 037

A. KUPIĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

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

GARAŻ do wynajęcia przy ulicy  
ks. J. Kapicy,  tel. 601 410 254

GARAŻ kupię na osiedlu Korfantego 
– Wróbla,  tel. 516 295 729

KUPIĘ każde auto, stan obojętny,  
 tel. 509 954 191

SPRZEDAM garaż na ul. Kopalnianej 
niedaleko Kauflandu, 

 tel. 503 723 280

ZŁOTA Rączka: wszelakiego rodza-
ju naprawy - hydraulika, elektryka, ga-
zowe, ślusarstwo, regulacja i napra-
wa okien, kompleksowe remonty łazie-
nek, kuchni, mieszkań. Tanio – solidnie, 
  tel. 503 427 475

TELEWIZORY, naprawa u klienta, gwa-
rancja na usługi. Siemianowice Śląskie 
– dojazd bezpłatny. Naziemna, cyfrowa, 
czynne 9:00 do 20:00 oprócz niedziel,  
 tel. 32 228-26-75, 601 347 250

REMONTY kompleksowe, doradztwo, 
kafelkowanie, gładzie, malowanie, ta-
petowanie, panele, parkiety, instalacje, 
prąd, woda, gaz, dowóz materiałów gra-
tis, tel. 504 058 030, 32 203-15-75 ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, 

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

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

SYLWESTER 2014/2015. Sala Ban-
kietowa „Przyszłość”, Michałkowice, 
ul. Bytomska, tel. 508 591 250

KOMPUTERY, laptopy, drukarki, ser-
wis, naprawa, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta,  tel. 666 079 179

PSYCHODIETETYK – zajęcia grupo-
we dla kobiet. Chcesz zmienić styl ży-
wienia, zrzucić kilka kilogramów, za-
inwestować w zdrowie? Ul. Kościelna 
6a, Siemianowice Śl. (poddasze nad 
pawilonami), tel. 505 345 422

MY TRAVEL największa sieć Biur 
Podróży już w Siemianowicach Ślą-
skich. Galeria „Atrium”, ul. W. Jagieł-
ły 4. Otwarte: poniedziałek – sobota 
9.00 – 21.00, niedziela 10.00-17.00, 
 tel. 693 437 373 lub 693 437 272

TRANSPORT i przeprowadzki, tel. 
506 867 565

WYMIANA instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, gaz oraz c.o., wymiana grzejni-
ków, tanio, solidnie,  tel. 512 482 273  

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,
 www.mpgkim.com.pl

ŁAZIENKI – kompleksowe remonty,  
 tel. 504 436 919

MATEMATYKA, fizyka: średnia, wyż-
sza; matura,  tel. 661 149 299

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań, 
łazienek,  tel. 693 518 984

OGŁASZAJ SIĘ W „MS” NAPRAWDĘ WARTO

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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ul. M. Dąbrowskiej 2. Poniedziałek-pią-
tek 8.00-18.00,  sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-28-89

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

ul. Jaworowa 2 Poniedziałek-piątek 
8.00-17.00, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-12.00 tel. 32 228-21-46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAŁODOBOWA ul. K. Świerczewskie-
go 13  tel. 32 204-66-22

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

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

TERMIN ZAJĘĆ ZESPOŁÓW
I KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ

www.domkultury.siemianowice.pl

Poniedziałek, zajęcia tenisa stołowego, 
 15.00 - 20.00
Poniedziałek, wtorek, środa, czwar-
tek, zespoły instrumenty-wokalne 
 17.00 - 20.00
Poniedziałek, czwartek, gimnastyka-
dla Pań 18.00 - 18.45
Wtorek, stowarzyszenie „Amazonek” 
 16.00 - 19.00

Wtorek, zajęcia chórów Seniora, 
 16.00 - 19.00
Wtorek, Młodzieżowe Studio Piosenki 
  16.00 - 21.00
Wtorek, sekcja strzelectwa z broni 
pneumatycznej LOK i KH ZHP 
 16.00 - 20.00
Wtorek, Szkoła tańca  „Iskra”, 
 16.00 - 21.00
Wtorek, czwartek, nauka języka  
angielskiego, 16.00 - 20.00
Wtorek, piątek, spotkania sekcji  
komputerowo - technicznych, 
 16.00 - 20.00
Środa, ognisko muzyczne 
 13.00 - 19.30

Środa, Sekcja skata, 16.00 - 21.00
Środa, Zajęcia TAY CHI, 17.15 - 18.30

Środa, Brydż 15.00

Czwartek, Klub Seniora, 
 15.00 - 19.00

3. niedziela miesiąca,  zebrania 
członków PZHGP, 10.00 - 13.00

Poniedziałek, Klub Seniora, Klub 
„Centrum” 15.00 - 21.00

Środa, zajęcia chórów Seniora, Klub 
„Centrum” 13.00 - 16.00

Środa 15.00 - 18.00 
Piątek 10.00 - 13.00 
Polski Związek Niewidomych, 
Klub „Centrum”.

NIE HAŁASUJ, NIE MIESZKASZ SAM 
- POMYŚL O SĄSIEDZIE  

- MOŻE WŁAŚNIE SPAĆ LUB SIĘ UCZYĆ, ItD.

WYBORY 2014
Lokale wyborcze czynne są od 07:00 do 21:00

16 listopada odbędą się wybory do władz samorządowych. Będziemy 
wtedy decydować o kierunkach rozwoju naszych gmin w następnych 

czterech latach, o tym, jakie problemy zostaną rozwiązane i jak będą zaspoka-
jane potrzeby mieszkańców. 

My zachęcamy do udziału w wyborach i przypominamy  
– nieobecni nie mają racji.

Udając się do urn, wybierajmy najlepszych, wybierajmy: mądrze i rozważnie.
Lokale wyborcze czynne są od 07:00 do 21:00

Pamiętaj!
Żeby Twój głos był ważny, musisz postawić w kratce obok nazwiska znak „X”. 

Jeśli się pomylisz, nie dostaniesz nowej karty do głosowania. Na karcie nie wol-
no niczego skreślać lub dopisywać, bo głos będzie nieważny.
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Lubisz potrawy 
ostre, pikantne, do-
brze przyprawione. 
Sam jesteś dobrym 

kucharzem i gotowanie sprawia Ci 
przyjemność. Dobrze też czujesz się 
w restauracji, w „wesołej kompanii”.

Lubi domową, pro-
stą, ale dobrą kuch-
nię. Najczęściej Pan 
Byk wybiera sobie 

za żonę dziewczynę, która zaimpono-
wała mu smaczną i ładnie podaną ko-
lacją, niekoniecznie przy świecach. 
Do Byka bardzo dobrze pasuje zasa-
da „przez żołądek do serca”.

Jeśli urodziłeś, 
a zawłaszcza urodzi-
łaś się pod tym zna-
kiem, nie przywiązu-

jesz do jedzenia większej wagi. Nade 
wszystko cenisz sobie zgrabną figu-
rę, często odchudzasz się i jesz wte-
dy bardzo mało. Większość Bliźnia-
ków lubi jednak słodycze i trudno jest 
im sobie tego odmówić.

Pan Rak nie jest 
specjalnie wybred-
ny, przeważnie naj-
bardziej lubi kuchnię 

regionalną z okolicy, z której pocho-
dzi. Nie przepada za jedzeniem w re-
stauracjach czy barach, w jego domu 
zazwyczaj dużo się gotuje. Nie ozna-
cza to jednak, że lubi gotować – robi 
to z konieczności.

Lew przeciwnie – naj-
lepiej czuje się w re-
stauracjach i innych 
modnych lokalach te-

go typu. Wybiera wtedy najbardziej 
oryginalne potrawy. Lubi biesiadować 
w dużym gronie: dużo mówi i dużo je. 
Sam też potrafi przyrządzić oryginal-
ne danie, ale nie zawsze mu się chce.

Pod tym znakiem 
urodziło się wielu 
znakomitych kucha-
rzy. Prawie każdy kto 

ma słońce w znaku Panny posiada na-
turalne predyspozycje do kucharzenia. 
W domu takiej osoby zawsze jest coś 
dobrego do zjedzenia a goście nie mo-
gą nachwalić się talentu gospodyni.

Jeśli chce, potra-
fi ugotować coś do-
brego, ale nie za-
wsze ma na to ocho-

tę. Uważa, że na świecie jest du-
żo ciekawszych rzeczy niż siedzenie 
w kuchni, przy garnkach. Chętnie na-
tomiast zje coś dobrego u znajomych.

Pan Skorpion choć 
lubi dobrze zjeść, za-
wsze jest jak najdalej 
od kuchni. Zajęty pra-
cą i swoimi zaintereso-

waniami, nie ma czasu ani ochoty na 
pichcenie. Ceni natomiast u kobiet ku-
linarne zdolności.

Pan Strzelec za-
zwyczaj dużo podró-
żuje i z każdego ta-
kiego wyjazdu przy-

wozi przepisy na oryginalne potrawy, 
które potem z większym czy mniej-
szym powodzeniem stara się przyrzą-
dzić w domu. Przy konsumpcji opo-
wiada o wrażeniach z podróży.

Lubi stałe pory po-
siłków i smaczne, lecz 
proste potrawy albo 
to, co jest łatwe do 

przyrządzenia i niedrogie. Urodzeni pod 
tym znakiem często stosują przepisy 
mamy i babci. Koziorożec sam przy sto-
le je mało, ceni jednak jakość jedzenia.

Większość Ryb ceni 
sobie dobrą kuchnię 
i lubi gotować. Szcze-
gólnie przyrządzać 

słodkie smakołyki, aby sprawić przy-
jemność dzieciom. Ich kuchnia obfituje 
przeważnie w dania z owocami.

Wodniki a już 
szczególnie Panie, 
które urodziły się pod 
tym znakiem, lubią 

wykwintne potrawy i przywiązują dużą 
wagę do kultury jedzenia. Jeśli chcesz 
takiej pannie zaimponować, właściwa 
będzie kolacja przy świecach.

Czy jesteś 
łakomczuchem?

Mie lo ne ko ja rzy nam się naj czę ściej 
z ko tle ta mi. Nie zbyt to wy kwint na po-
tra wa, cho ciaż ta nia i ła twa w przy go-
to wa niu. A prze cież z mię sa mie lo ne go 
moż na przy rzą dzać bar dzo ele ganc kie 

da nia. Róż ne są też ga tun ki mię sa mie-
lo ne go, na zy wa ne go też czę sto: sie ka-
nym. Ta tar to mie lo na wo ło wina o bar-

dzo ma łej za war to ści ścię gien i tkan ki 
tłu szczo wej; mie lo na wo ło wi na spo-
rzą dza na jest z wo ło wi ny z grub sza po-
zba wio nej ścię gien, za wie ra ją cej ma-
ksy mal nie 20% tłu szczu; mie lo na wie-
przo wi na nie za wie ra wię cej niż 35% 
tłu szczu, a uży wa na na ko tle ty mie lo-
ne i met kę mie sza na jest z so lą, ce bu-
lą i przy pra wa mi; mię so mie lo ne mie-
sza ne skła da się z mię sa wo ło we go 
i wie przo we go, a za war tość tłu szczu 
kształ tu je się w nim na po zio mie 30%. 

PUL PE TY MIĘSNE W SO SIE 
SZPI NA KO WO-CY TRY NO WYM 

500 g mie lo nej wo ło wi ny, 1 buł ka, 
1 ce bu la, 2 jaj ka, po 1 ły żecz ce su-
szo ne go ty mian ku i roz ma ry nu, sól, 
świe żo zmie lo ny pieprz, 3/4 l bu li-
nu mię sne go, 30 g ma sła, 35 g mą-
ki pszen nej, 100 g przy go to wa ne go, 
gru bo po sie ka ne go szpi na ku, 2 ły-
żecz ki so ku cy try no we go, 1 łyż ka 
star tej skór ki z cy try ny, 2 łyż ki mle ka. 

Buł kę roz mo czyć w zim nej wo dzie, 
w tym cza sie obrać ce bu lę i po sie kać 
w drob ną ko st kę. Roz bić 1 jaj ko i od-
dzie lić żółt ko od biał ka. Od ci śnię tą buł-
kę wraz z mię sem wło żyć do mi ski, na-
stęp nie wy mie szać z po sie ka ną ce bu-
lą. 1 ca łym jaj kiem, biał kiem i zio ła mi, 
przy pra wić so lą i pie przem. Z ma sy mię-
snej, mo kry mi dłoń mi ufor mo wać klo-
psy, wrzu cić je do go tu ją ce go się bu lio-
nu, ze brać z wierz chu two rzą cą się po-
cząt ko wo pia nę i go to wać na śre dnim 
ogniu przez 15 do 20 mi nut. Na stęp-
nie wy jąć i po sta wić w cie płym miej scu. 
Bu lion prze ce dzić przez si to, odmie-
rzyć z nie go 1/2 li tra. Na sos roz pu ścić 
w garn ku ma sło, do dać mą kę, prze mie-
szać i pod sma żyć na zło to żół ty ko lor. 
Za lać bu lio nem i do kła dnie roz trze pać 
trze pacz ką, aby w so sie nie by ło gru-
dek. Do pro wa dzić sos do wrze nia, do-
dać szpi nak, przy pra wić so lą, pie przem. 
so kiem cy try no wym i skór ką z cy try ny. 
Nstęp nie zmniej szyć ogień. Żółt ko roz-
mą cić z mle kiem i za pra wić tym sos, 
jed nak w cza sie za pra wa nia nie mo że 
się on go to wać. Pul pe ty wło żyć do so-
su, od cze kać 5 mi nut, aby prze szły je go 
aro ma tem. Po da wać z ry żem. 

Mielone
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Najkrótszy dzień ty-

godnia; 8. Dzielnica Siemianowic Ślą-
skich; 9. Pojemnik na odpadki; 10. Do-
mek Eskimosów: 11. Zawiasy rąk; 
12. Adresat prezydenckiego orędzia; 
13. Dosłowne przytoczenie czyichś 
słów; 14. Kandyzowane skórki cytru-
sów; 16. Strach, lęk; 19. Oktawa plus 
sekunda; 20. Mroźny miesiąc; 21. Kar-
ny lub rożny podczas meczu piłkarskie-
go; 22. Słodkowodna ryba drapieżna; 
23. Delikatne włoski; 28. Przeciwnik; 
31. Zorganizowane działanie; 32. Se-
kundomierz; 33. Lśnienie; 34. Zazwy-
czaj koszona dwa razy w roku na łące; 
35. Drugi dzień tygodnia. 36. Duże sto-
jące lustro; 37. Roślina kaktusowata.

PIONOWO: 1. Samorządowe, które 
odbędą się 16 listopada 2014 r. 2. Gro-
chodrzew; 3. Dymna lub zapłonowa; 
4. Placki smażone z jaj z dodatkiem mle-
ka i mąki; 5. Zaliczka na poczet należno-
ści; 6. Dawna gospoda; 7. Rządzi i kie-
ruje; 14. Jedno z osiedli Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 15. „Po-
dróż do źródła” pod patronatem Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie; 
17. Zostały kompleksowo wyremonto-
wane w budynkach przy ulicy Wł. Jagieł-
ły; 18. „Fabryka” żółci; 24. Znawca pięk-
na; 25. Spiętrza wodę w rzece; 26. Wy-
darta z kalendarza; 27. Rozdziela poko-
je; 28. Grządka kwiatowa; 29. Pleciony 
z polnych kwiatów; 30. Prelegent.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 14 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 22 listopada br. na adres: 
SSM ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem: Redakcja „Moja Spół-

dzielnia” – Krzyżówka nr 11/2014 r.
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 

nr 10/14 z hasłem: Kolory jesieni otrzy-
mują: Anna KULAWIK, zam. ul. Alfon-
sa Zgrzebnioka 51, Joanna BOBOW-
SKA, zam. ul. Hermana Wróbla 6 i Ka-
tarzyna GIZA, zam. ul. H. Wróbla 5.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród - niespodzia-
nek. Nagrodę główną ufundowała Gru-

pa E-Siemianowice, Siemianowice Śl. 
ul. Walerego Wróblewskiego 67. Funda-
torem pozostałych nagród jest Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

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

J K L
Po moc no za kra pia nej ba lan dze chłop 

wra ca do do mu. Ra no bu dzi się z prze-
stra chem, bo nie wie le pa mię ta, a że 
nie by ło to pierw szy raz, to pe łen obaw, 
z pę ka ją cą gło wą idzie do kuch ni. Na 
sto le le ży kart ka. Zdu mio ny czy ta:

Ko cha nie, jak się obu dzisz, to w lo-
dów ce masz czte ry pi wa. Gdy byś był 
bar dzo głod ny, to za dzwoń do mnie, 
urwę się z pra cy i przy ja dę zro bić Ci 
śnia da nie...

Za mu ro wa ło go, bo spo dzie wał się 
naj gor sze go i nie wie rząc do koń-
ca oczom, idzie do dru gie go po ko ju, 
w któ rym jest syn.

- By łeś w do mu jak wró ci łem? — py ta.
- By łem.
- Czy zro bi łem ja kąś awan tu rę?

Nie. Nie by łeś w sta nie, bo le d wo co 
wto czy łeś się do do mu.

Chłop ode tchnął, ale i tak nie da wa ło 
mu to spo ko ju, więc drą ży da lej:

- No do brze, to po wiedz mi, co się ta-
kie go dzia ło...

- Ma ma by ła wście kła, ale wi dząc 
cię tak zmar no wa ne go uli to wa ła się 
i za czę ła roz bie rać, a ty wte dy po wie-
dzia łeś:

- Zo staw... mnie... ba bo... ja... je-
stem... żo na ty...!
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SPRAWDź STAN SWOJEGO KONTA

Wielki konkurs 2014
Nowy rok nadchodzi milowymi 

krokami. Ani się obejrzymy, jak 
będziemy żegnać stary rok i w ko-
respondencji wpisywać będziemy 
2015 r., myląc się zapewne na po-
czątku gdyż zamiast piątki wstawiać 
będziemy czwórkę.

Tym samym przypominamy o kolej-
nej edycji, wielkiego konkursu SSM, 
jaki Rada Nadzorcza i Zarząd Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
adresują do wszystkich, którzy regu-
larnie wnoszą opłaty, a ich niedobór 
na koncie nie przekracza łącznie 10 zł 
według stanu na 31.12. 2014 r.

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

Zdajemy sobie sprawę, że wiele rodzin 
posiada poważne problemy finansowe. 
Przeprowadzane przez spółdzielcze 
gremia rozmowy z osobami zadłużo-
nymi wskazują, że mieszkańcy nie pła-
cą czynszów z różnych powodów. Jed-
ni z trudnością wiążą koniec z końcem, 
drudzy świadomie nie regulują swoich 
należności. Utrata pracy, brak docho-
dów, poważna choroba jednego z człon-
ków rodziny powodują, że ludzie prze-
stają regulować swoje zobowiązania.

W tej sytuacji płynność finansowa 
Spółdzielni może ulec zachwianiu, 
w konsekwencji prowadząc do opóź-
nienia w regulowaniu należności wo-
bec dostawców usług i mediów, a tym 
samym stanowiąc realne zagrożenie 
prawidłowej eksploatacji, co przecież 
ugodzi w nas samych. Dodatkowo, do-
stawcy mają pełne prawo naliczania 
karnych odsetek od niezapłaconych 

sum, zaś te mogą stać się nadobo-
wiązkowymi zobowiązaniami do pokry-
cia przez Spółdzielnię, czyli w konse-
kwencji przez nas samych.

W wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, 

którego należności na koniec roku 
względem SSM są mniejsze  

od 10 złotych.
Zasada ta dotyczy wszelkich 

należności zarówno głównej, jak 
i ewentualnych odsetek z tytułu 

nieterminowych wpłat.
Jak dowodzą minione lata, na wie-

le osób Konkurs działa mobilizują-
co, a koniec roku to właściwy moment 
na uporanie się z zaległościami tak, 
by w nowy rok wejść bez zaszłości 
i z szansą na uczestnictwo w losowa-
niu cennych nagród rzeczowych oraz 
zwolnienia z czynszu w części eksplo-
atacja.

Zasady wielkiego konkursu:
KAŻDY MIESZKANIEC ZASOBÓW SSM, KTÓRY NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BĘDZIE POSIADAŁ
MNIEJ NIŻ 10 ZŁOTYCH ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD  

ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2015 roku.

DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!
Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy skorzystać z e-boka lub sprawdzić go w Dziale 

Czynszów SSM, a w przypadku wszelkich ewentualnych wątpliwości tam je wyjaśnić.
nie traćmy cZasu – nagrody nie pocZekają!  nie traćmy cZasu – nagrody nie pocZekają!

To cenne
- Wasz wkład w to, jak nasze bu-

dynki i ich otoczenie dzisiaj wyglą-
da jest znaczący. To, czym opiekuje-
cie się wyróżnia się na tle innych bal-
konów, ogródków, dlatego serdecz-
nie Państwu gratulujemy, dziękuje-
my – zostaliście laureatami tegorocz-
nej edycji Zielonego Konkursu – oznaj-
mił Marian Odczyk, zastępca preze-
sa ds. technicznych, kierując na po-
czątek słowa do zaproszonych, zebra-
nych mieszkańców z prawie wszyst-
kich osiedli SSM. Prawie, bo miesz-
kanka – laureatka z osiedla „Węzło-
wiec” nie mogła niestety osobiście po-
jawić się tego dnia w siedzibie spół-
dzielni (dwoje miało natomiast upo-
ważnienia). Jan Dudek – niedawno 

wybrany nowy przewodniczący Rady 
Nadzorczej, debiutant na spotkaniach 
z laureatami Zielonego Konkursu po-
dziękował w imieniu całej RN za pra-
cę na rzecz poprawy wizerunku osie-
dli spółdzielczych, z satysfakcją wy-
powiadał się o pielęgnowaniu osiedlo-
wych zielonych zakątków.

Państwo Urszula i Krzysztof Po-
łomscy nie kryli zaskoczenia otrzy-
manym wyróżnieniem. – Mieszkamy 
w „Bańgowie” raptem od roku... Pod-
kreślali również, że osiedle „Bańgów” 
samo w sobie jest bardzo zielone, 
przyjemne do zamieszkania.

Dyskusja o osiedlowej zieleni rozwi-
nęła się na dobre po słowach Romana 
Żółtowskiego, który wyraził opinię o te-
renach zielonych wokół szkoły w osiedlu 

„Tuwima”: - To, co dzieje się wokół szko-
ły przy ulicy Wojciecha Korfantego woła 
o pomstę do nieba. Ten teren szkolny, 
miejski jest mocno zapuszczony, trawa 
sięga tam chyba półtorej metra! Było do-
brze jak kiedyś SSM się tym zajmowała. 
Odnośnie trawy wypowiedziała się rów-
nież Maria Głowacka z Michałkowic. 
Mieszkanka ta zauważyła, że na niektó-
rych trawnikach wokół budynków przy 
ulicy Przyjaźni, chwasty „przydusiły” po-
rost trawy i w efekcie zamiast ładnego 
trawnika są tereny zachwaszczone. Su-
gerowała, aby je przekopać lub zastoso-
wać jakiś środek chwastobójczy i dopie-
ro potem dosiewać trawę. Na spotkaniu 
stwierdzono, że w tym roku trawa rosła 
wyjątkowo obficie i – co podkreślał Ma-
rian Odczyk – administracje zmuszo-
ne były przeprowadzić niejako dodatko-
wy, czwarty pokos trawy a to wiązało się 
oczywiście z kolejnymi kosztami finan-
sowymi – wyjaśniał zastępca prezesa 
SSM ds. technicznych.

Jeden z przybyłych na spotkanie 
wrócił do początków siemianowickich 

Zielony za nami
Przez ostatnie pół roku pokazywaliśmy w „MS” tę piękniejszą – zieloną 

stronę naszych osiedli. Najładniejsze balkony, najciekawsze przydomo-
we ogródki zostały przez nas i naszych Czytelników dostrzeżone, zilustro-
wane na łamach. Opiekunowie tych „naj, naaj” spotkali się w drugiej poło-
wie października w siedzibie SSM, by odebrać podziękowania i symbolicz-
ne upominki. Rozmawiano jednakże nie tylko o kwiatkach...
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osiedli spółdzielczych i wspominał, jak 
to kilkadziesiąt lat temu mieszkańcy 
sami, własnymi siłami zwozili z lasu 
ziemię i sadzili drzewa wko-
ło budynków – bo na glinie 
przecież nic by im nie wyro-
sło. Ktoś inny z kolei, na py-
tanie o to, jak sąsiedzi zapa-
trują się na opiekę nad przy-
domowym ogródkiem powie-
dział, że pozytywnie – chwa-
lą, nawet wesprą.

Nieco później jeszcze 
Krzysztof Połomski py-
tał o możliwość zamontowa-
nia rynienki nad balkonem, 
gdyż spływająca woda nie-
kiedy „odbija się” od doniczek 
z kwiatami i chlapie. W odpo-
wiedzi usłyszał, że jeśli jest zgoda mię-
dzysąsiedzka wtedy taką sprawę moż-
na załatwić bezproblemowo. Marian 
Odczyk zapowiedział również, że bę-
dzie rozmawiał z Powiatowym Inspek-
torem Nadzoru między innymi w tej 
kwestii, aby wypracować wspólne sta-
nowisko.

Problemy parkingów, zniszczonej 
drogi, śmietnika...

Finał Zielonego Konkursu 
a tym samym spotkanie z przed-
stawicielami Zarządu Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej zwykle kończy się rozmo-
wą na różne tematy wokół Spół-
dzielni, niezwiązane z osiedlo-
wą zielenią. Raz rozmowa ta 
obfituje w liczne wypowiedzi. In-
nym razem się nie klei. Podczas 
tego podsumowania wypowiedzi 
było sporo. Każdy dorzucił swoje 
„trzy grosze”. O problemie bra-
ku odpowiedniej ilości miejsca 
do parkowania przy ulicy Wła-
dysława Reymonta, „szczegól-
nie jak wraca się do domu po 
drugiej zmianie” mówili państwo 
Połomscy. Marian Odczyk za-
pewnił, że „ten problem jest Za-
rządowi SSM dobrze znany, że 
rzeczywiście jest w tym rejonie coraz 
gorzej”. Zwrócił jednak uwagę na to, 
że nie wszyscy mieszkańcy chcieliby 
mieć pod swoimi oknami czy balkona-
mi parkingi, dlatego nie wszędzie Spół-
dzielnia taki parking mogłaby wybudo-
wać. – Tam gdzie jest taka możliwość, 
staramy się w porozumieniu z Urzę-
dem Miasta wygospodarowywać kolej-
ne miejsca parkingowe, jak w tym roku 
przy Marii Skłodowskiej-Curie – pod-
kreślał. Dopytywano też o możliwość 

parkowania na parkingu wybudowa-
nej w tym roku „Biedronki”. Z podob-
nym problemem braku miejsc do par-
kowania, szczególnie w weekendy – 

jak zasygnalizowała Małgorzata Au-
gustowska z osiedla „Młodych” – bo-
rykają się mieszkańcy budynków poło-
żonych nieopodal harcówki przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego. 

Roman Żółtowski zwrócił uwagę na 
problem zniszczonej ulicy Wojciecha 
Korfantego w kierunku Lasku Bytkow-
skiego. W jego opinii ta droga miejska 
„wygląda jak wygląda” przez samocho-

dy ciężarowe wjeżdżające od strony 
osiedla „Tuwima” i dowożące materia-
ły na remont alejek Lasku.

Problem bałaganu na śmietniku 
i w jego obrębie przy ulicy Przyjaźni 
42A, B zwróciła z kolei uwagę Maria 
Głowacka. – Czy tych śmieci po prostu 
nam ktoś nie podrzuca!? – alarmowała 
mieszkanka. Chwilę później stwierdziła 
w innej sprawie: „ładne ściany, brzyd-
kie podłogi” – to odnośnie wyremon-
towanego w jej bloku parteru i braku 

płytek na posadzce. Marian Odczyk 
zapewnił, że sprawie spółdzielnia się 
przyjrzy i wyjaśni ją.

- Naszą klatkę przy Walerego Wró-
blewskiego 6 remontowa-
ła ekipa kulturalnych robot-
ników. Przyjemne to jest, jak 
pracujący robotnicy kłania-
ją się, są uprzejmi – powie-
działa w miłych słowach Mał-
gorzata Augustowska. Po-
dziękowała również za pięk-
ne osiedle „Młodych”: - Nasze 
osiedle jest dobrze zarządza-
ne, jest jedno z ładniejszych 
– podkreślała.

O najbliższe roboty na klat-
ce schodowej budynku przy 
ulicy Hutniczej 3 dopytywa-
ła z kolei Halina Bula. Jolan-

ta Sobek – zastępca prezesa SSM ds. 
członkowsko-mieszkaniowych obieca-
ła, że po zakończeniu spotkania zajrzy 
do planów remontowych i powie pre-
cyzyjnie, na kiedy zaplanowano kolej-
ne roboty w tej klatce.

Jacek Pluciński wnioskował o roz-
wiązanie problemu wentylacji w jego 
budynku. Prosił o wykonanie odpo-
wiednich nasad na przewodach i za-

bezpieczenie blachy na dachu 
oraz pękającego tynku. Mówił 
również o insektach wlatujących 
przez przewody do łazienek te-
go bloku. Jak mówił, sprawę 
tę poruszał już wcześniej w ad-
ministracji. Jan Dudek, będący 
również przewodniczącym Rady 
Osiedla „Chemik” zachęcał, aby 
z takimi sprawami zgłaszać się 
na dyżury członków Rady Osie-
dla. – Przypilnujemy, by takie 
problemy były załatwiane w mia-
rę możliwości płynnie. Marian 
Odczyk obiecał, że administra-
cja niezwłocznie podejmie inter-
wencję.

Na koniec dyskusji Krzysztof 
Połomski zapytał, czy jest moż-
liwość postawienia pod balko-
nami drewnianych rzeźb. Temat 

skierowano pod dyskusję do Rady 
Osiedla „Bańgów”.

Tegoroczni zwycięzcy Zielonego 
Konkursu otrzymali upominki – nagro-
dy książkowe i słodkości. Na koniec – 
jak zawsze – było wspólne zdjęcie lau-
reatów (patrz: str. 1). Pamiątka. Zarząd 
SSM reprezentowali na spotkaniu Jo-
lanta Sobek oraz Marian Odczyk, Radę 
Nadzorczą – Jan Dudek, jej przewodni-
czący. Na stronie obok migawki z roz-
dania nagród.  Rafał Grzywocz

LAUREACI  
ZIELONEGO KONKURSU 2014:

Osiedle „Chemik”
- Elżbieta Plucińska, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 51A

Osiedle „Centrum”
- Adam Bula, Hutnicza 3A

Osiedle „Tuwima”
- Roman Żółtowski, Wojciecha Korfantego 15B

Osiedle „Michałkowice”
- Maria Głowacka, Przyjaźni 42A

Osiedle „Młodych”
- Małgorzata i Piotr Augustowscy,  

ul. Walerego Wróblewskiego 6
Osiedle „Węzłowiec”

- Gabriela Rzeźniczak, ul. Grunwaldzka 2C
Osiedle „Bańgów”

- Urszula i Krzysztof Połomscy, 
 ul. Władysława Reymonta 26

ciąg dalszy ze str. 37

Zielony za nami



39MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2014

Zielony Konkurs 2014



Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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CENTRUM 
FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA:
• komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance) 
• ubezpieczenia domów, mieszkań, 
• ubezpieczenia turystyczne
• ubezpieczenia firm
• ubezpieczenia na życie 

PROMOCYJNE ZNIŻKI!!! 
DOJAZD DO KLIENTA 

I DORADZTWO GRATIS!
Tel. 664 752 439

e-mail: malgorzata.maziarz@wp.pl
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lista nr 4

GOŚCINIAK
Andrzej 

Kandydat do SejmikuŚlask jest najważniejszy!Ślask jest najważniejszy!

Przewodniczący
Sejmiku Śląskiego


