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Eksploatacja podstawowa 45,2%
Remonty 27,6%
Konserwacje 1,7%   Gaz Węzłowiec Bańgów 1,1%

Wywóz nieczystości 16,5%
Eksploatacja dźwigów 3,9%
Anteny zbiorcze 1,0%

Utrzymanie mienia wspólnego 2,1%
Podatek od nieruchomości 0,9%

Struktura kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych za rok 2021 - czytaj str. 13

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2021 r.

Czytaj  Czytaj  
od str. 8od str. 8Tysiące spraw*Tysiące spraw*

Jedności 1Jedności 1

Sezon na kwiaty Sezon na kwiaty 
w pełniw pełni

W obecnym wydaniu „MS” zawiadamiamy o przewidzia-
nym na wrzesień pisemnym głosowaniu uchwał Walnego 
Zgromadzenia. Tekst zawiadomienia obejmujący informa-
cje o czasie i miejscu głosowań nad uchwałami oraz cza-
sie i miejscu udostępnienia do wglądu stosownych do-
kumentów oraz opisane procedury związane z głosowa-
niem nad uchwałami – czytaj str. 5 Ponadto, prezentu-
jemy przesłanki – str. 4 – przyjęcia takiego rozwiązania 
i opinię prawną – str. 6-7.

Niezależnie od przedstawienia tego „wymuszonego” 
pandemicznymi okolicznościami novum w spółdzielczej 
praktyce zapraszamy do lektury sprawozdania Zarządu 
Spółdzielni z działalności w 2021 roku. Materiał jest bo-
gato ilustrowany tabelami i wykresami. Istotnym podsu-
mowaniem całości jest sprawozdanie biegłego rewidenta. 
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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Zielony Konkurs 2022

Sezon na kwiaty w pełniSezon na kwiaty w pełni
OdOd wczesnej wiosny obserwo-

waliśmy, jak przybywało 
systematycznie uporządkowanych 

i (stopniowo) ukwieconych obejść 
budynków. Mniej więcej od przeło-
mu maja i czerwca lawinowo przy-

było z kolei ukwieconych sezonowo 
balkonów. Teraz, w samym środku 
lata, jest co oglądać i prezentować…

ZHP 9ZHP 9

Ryszarda Gansińca 10Ryszarda Gansińca 10

Grunwaldzka 4Grunwaldzka 4

Władysława Reymonta 36Władysława Reymonta 36

Wyzwolenia 10Wyzwolenia 10

Władysława Reymonta 50Władysława Reymonta 50
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Centrala SSM 32-6091-400
Sekretariat SSM 32-6091-401

sekretariat@ssm.siemianowice.pl
Dział Techniczny 32-6091-405

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych  
 32-6091-496

dz.czlonkowski@ssm.siemianowice.pl
poniedziałki: godz. 11.00-17.00
wtorki, środy: godz. 10.00-14.30
piątki: godz. 8.00-13.00

Dział Czynszów
 czynsze@ssm.siemianowice.pl
poniedziałki:  godz. 7.30-17.00 32-6091-490
wt. śr.: godz. 7.30-14.30 32-6091-495
piątki: godz. 7.30-13.00 32-6091-497
Dział Inwestycji  32 6091-467
Rozliczenia C.O.  32-6091-480
Dział Ekonomiczny  32 6091-431
Dział Wkładów Mieszkaniowych 32-6091-494 
poniedziałki:  godz. 11.00-17.00
wtorki:  godz. 10.00-14.30
środy:  godz. 7.30-14.30
piątki: godz. 10.00-13.00

Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Innych Mediów SSM  
 tel. 32-228-00-85
rozliczenia c.o. biuro_rozliczen@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl
Pogotowie TECHNICZNE SSM 602 672 890
Pogotowie DŹWIGOWE (całodobowe)  730 330 713

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

Policja 112
Straż Pożarna   112
Pogotowie Ratunkowe 999, 112

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

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

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

ADM – telefony i adresy e-mailowe 
„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl

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

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

Po z a  g o d z i n am i  p r a c y  z a r ówno  S p ó ł d z i e l n i ,  j a k  i  P o g o t ow i a P o z a  g o d z i n am i  p r a c y  z a r ówno  S p ó ł d z i e l n i ,  j a k  i  P o g o t ow i a 
T e c h n i c z n e g o  w  s p r awach  awa r y j n y c h  k o n t a k t u j emy  s i ę T e c h n i c z n e g o  w  s p r awach  awa r y j n y c h  k o n t a k t u j emy  s i ę 

z  M i e j s k im  C e n t r um  Z a r z ą d z a n i a  K r y z y s owego  -  3 2  2 2 0 - 0 1 - 8 0z  M i e j s k im  C e n t r um  Z a r z ą d z a n i a  K r y z y s owego  -  3 2  2 2 0 - 0 1 - 8 0

Godziny pracy Spółdzielni, w tym administracji - kontakt telefoniczny:
poniedziałek 7.00-17.00; wtorek, środa czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00

Godziny pracy poszczególnych działów, patrz obok: Ważne telefony
W sprawach pilnych, poza godzinami pracy kontaktujemy się  

z Pogotowiem Technicznym SSM

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje: w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 w siedzibie Zarządu

- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1600-1730 (pa-
wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Młodych”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

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

- każdy drugi poniedziałek miesiąca 
od 1600 (siedziba administracji)

Osiedle „Bańgów”
- każdy ostatni wtorek miesiąca 

przed lub w trakcie zebrania - zebra-

nie od 17.00 w sali konferencyjnej RO 
przy administracji (ul. Wł. Reymonta).

Osiedle „Chemik”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 16.00-17.00 w sa-
li konferencyjnej RO przy administracji 
(ul. ks. Kapicy)

Osiedle „Centrum”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle im J. Tuwima
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

Członkowie Rad Osiedli zapraszają

Po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, od marca wzno-
wione zostały dyżury członków wszystkich siedmiu Rad Osiedli SSM.

W określone dni i godziny, zazwyczaj przy okazji comiesięcznych posiedzeń 
Rad Osiedlowych można przyjść, przedstawić problemy, pomysły lub rozwiąza-
nia, które dotyczą naszej Spółdzielni. Głos Rad Osiedli ma znaczenie między in-
nymi przy ustalaniu priorytetów rocznych planów remontów czy kierunków dzia-
łania w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. To też organ doradczy SSM. 
Jej członkowie to równocześnie mieszkańcy osiedli spółdzielczych.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Zbigniew Rogoż, Andrzej Jagiełło*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
5 września 2022 r. od 1630 do 1730

NA DYŻUR

tel. 32 609-14-00
Z kolei 3 października 2022 r. dyżurować będą  

Adam Cebula, Zbigniew Jarosz*
*skład osobowy może ulec zmianie 
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Zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
podział wyniku oraz kadencja RN

Kolejna zmiana przepisów w zakresie zwołania walnego zgromadzenia członków w spółdzielniach miesz-
kaniowych wprowadzona w lipcu tego roku poprzez uchylenie art. 90 i art. 90 a ustawy covidowej wska-

zuje kierunek nadany przez ustawodawcę w zakresie odbywania zgromadzeń i kadencji rad nadzorczych.

Dotychczasowe unormowania, 
obowiązujące w czasie stanu epi-
demii lub zagrożenia epidemiczne-
go, niosące ze sobą wiele obostrzeń 
sanitarno-epidemiologicznych utrud-
niały spółdzielniom lub wręcz unie-
możliwiały odbycie walnego zgroma-
dzenia członków. W takiej sytuacji 
była duża część spółdzielni miesz-
kaniowych w Polsce w tym Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
która dwukrotnie w 2020 r. usiłowa-
ła odbyć Walne Zgromadzenie. Po 
raz pierwszy – już po ogłoszeniu ter-
minów w gazecie Moja Spółdzielnia, 
weszły przepisy zabraniające wszel-
kich zebrań. Po raz drugi – liczba 
członków, która przybyła na WZCz 
przekraczała dopuszczalną (ponad 
150 osób) stąd SSM zmuszona była 
odwołać Zgromadzenie.

Obecnie wprowadzone przepisy, 
w tym odwołanie art. 90 i 90 a usta-
wy covidowej, powodują powrót do 
stosowania art. 83 ust. 2 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. 
zwoływania walnego zgromadzenia 
członków do dnia 30 czerwca każ-
dego roku. Zaś w przypadku korzy-
stania przez radę nadzorczą z prze-
dłużonej kadencji na mocy art. 90 
a kadencja ta upłynie w dniu zwo-
łania pierwszego walnego zgroma-
dzenia członków. Zmienione przez 
ustawodawcę przepisy wejdą w ży-
cie po upływie sześciotygodniowego 
vacatio legis i obowiązywać będą od 
6 września 2022 r.

Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej biorąc pod uwa-
gę obowiązujący, po wejściu w życie 
nowych unormowań stan prawny, 
śledząc równocześnie informacje pu-
bliczne, w tym  zauważalny obecnie 
wzrost zakażeń Covid-19, oraz poja-

wiające się zapowiedzi ze strony sa-
mego Ministerstwa Zdrowia o moż-
liwej kolejnej fali epidemii w okresie 
jesiennym, wystąpił o wydanie opi-
nii prawnej do radcy prawnego re-
alizującego szkolenia dla Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Uzyskana przez 
SSM opinia prawna, zbieżna rów-
nież ze stanowiskiem Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielczości Mieszkanio-
wej RP, Regionalnego Związku Re-
wizyjnego w Katowicach oraz samej 
Krajowej Rady Spółdzielczej w za-
kresie stosowania nowych unormo-
wań prawnych, pozwala na przyję-
cie najbardziej racjonalnych rozwią-
zań proceduralnych, potrzebnych do 
prawidłowego, zgodnego z prawem 
funkcjonowania naszej Spółdzielni. 
Na podstawie uzyskanej opinii praw-
nej, zgodnie z art. 83 ust. 2 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
Zarząd SSM podjął decyzję o zwoła-
niu WZCz w czerwcu 2023 r. Dzięki 
temu kadencja nowej Rady Nadzor-
czej, wybranej w tym terminie roz-
pocznie się i tym samym zakończy 
w czerwcu (po trzech latach) co po-
zwoli na odbycie w 2026 r. jedne-
go Walnego Zgromadzenia zamiast 
dwóch (sprawozdawczego w czerw-
cu i odrębnie wyborczego we wrze-
śniu przy braku pokrycia się ter-
minów), ograniczając równocześnie 
koszty organizacyjne do niezbędne-
go minimum. Odbycie zgromadzenia 
w terminie wiosenno-letnim wydaje 
się być również bardziej bezpieczne 
dla zdrowia członków.

Równocześnie mając na względzie 
nieustające potrzeby techniczno-
-eksploatacyjne poszczególnych nie-
ruchomości utrzymywanych przez 
właścicieli i członków SSM oraz bio-
rąc pod uwagę ciężką sytuację go-

spodarczo finansową na polskim 
rynku, ubożejące gospodarstwa do-
mowe oraz wykorzystując możliwo-
ści wynikające z art. 36 § 9-13 usta-
wy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spół-
dzielni zarządził alternatywną for-
mę podjęcia we wrześniu 2022 r. 
uchwał na piśmie w sprawie podzia-
łu wyniku finansowego za lata 2019-
2021. Zastrzyk środków finansowych 
z tym związany pozwoli na częścio-
we pokrycie w sposób ciągły rosną-
cych kosztów eksploatacji i utrzy-
mania poszczególnych nieruchomo-
ści bez sięgania do kieszeni człon-
ków. Żeby było to możliwe głosowa-
niu na piśmie poddane zostaną rów-
nież uchwały zatwierdzające spra-
wozdania finansowe SSM za lata 
2019-2021, bowiem podział wyni-
ku finansowego może zostać doko-
nany dopiero na podstawie zatwier-
dzonego sprawozdania finansowe-
go. Sprawozdania te poddawane by-
ły kontroli przez biegłego rewidenta, 
który każdorazowo wydawał swoje 
opinie bez zastrzeżeń.

W obecnym wydaniu „MS” oddziel-
nie zamieszczone zostaną infor-
macje o czasie i miejscu głosowań 
nad uchwałami oraz czasie i miejscu 
udostępnienia do wglądu stosow-
nych dokumentów oraz opisane pro-
cedury związane z głosowaniem nad 
uchwałami.

Zachęcamy wszystkich naszych 
członków do osobistego wzięcia 
udziału w głosowaniu na piśmie nad 
przedstawionymi uchwałami. Tylko 
taka forma pozwoli bowiem mieć 
kontrolę nad tym co faktycznie chce-
my osiągnąć dla zabezpieczenia in-
teresów własnych członków jak i ca-
łej Spółdzielni.

Zarząd SSM

Segregując śmieci – oszczędzasz  Segregując śmieci – oszczędzasz  
Swoje pieniądze i chronisz Swoje  Swoje pieniądze i chronisz Swoje  

środowisko naturalne!!!środowisko naturalne!!!
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Warszawa, 12 lipca 2022 r.

OPINIA PRAWNA
SPORZĄDZONA NA ZLECENIE KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ

w przedmiocie

w sprawie uchylenia art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw, które wydłużyły m.in. termin na zwołanie walnego 
zgromadzenia o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epide-
mii albo stanu zagrożenia epidemicznego oraz kadencje 
rad nadzorczych wobec uchwalenia ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu 
finansowania programów mieszkaniowych

W dniu 26 kwietnia 2022 r. opublikowany został druk sej-
mowy nr 2187 - sprawozdanie sejmowej Komisji Infrastruk-
tury obejmujące nową wersję rządowego projektu usta-
wy. W art. 25 tego projektu ustawy przewidziano, iż w usta-
wie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-
których innych ustaw uchyla się art. 90 i art. 90a. W dniu 
9 czerwca 2022 r na posiedzenia Sejmu uchwalono usta-
wę o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finan-
sowania programów mieszkaniowych uwzględniającą treść 
art. 25, 42 i 45. Tekst ustawy został przekazany do Senatu 
zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. W dniu 7 lipca 2022 r. 
Sejm odrzucił poprawki Senatu skreślające uchylenie art. 
90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została prze-
kazana Prezydentowi do podpisu. Zostanie ona następnie 
ogłoszona w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 
6 tygodni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W świetle art. 42 ww. ustawy zmieniającej przewiduje się, 
iż kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni, któ-
ra uległa przedłużeniu na podstawie art. 90a ustawy zmie-
nianej w art. 25, upływa w dniu zwołania pierwszego wal-
nego zgromadzenia po dniu wejścia w życie niniejszego 
przepisu.

Ustawa zakłada również, iż art. 25 i art. 42 wejdą w życie 
po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienni-
ku Ustaw (vide: art. 45 pkt 2 ustawy zmieniającej).

Zgodnie natomiast z obowiązującymi jeszcze przepisa-
mi art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jeżeli ustawo-
wy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni al-
bo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowią-
zywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-
demii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej usta-
wy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym 
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłu-
żeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu, a w przy-
padku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdziel-

ni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wej-
ścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośred-
nio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwsze-
go walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym 
mowa w art. 90.

Z chwilą wejścia w życie ww. zmian w przepisach prawa 
uchylony zostanie przepis art. 90, który przewidywał ter-
min 6 tygodni na zwołanie walnego zgromadzenia w przy-
padku odwołania stanu epidemii albo stanu zagrożenia epi-
demicznego. Tym samym w ocenie Opiniującego ponow-
nie znajdzie zastosowanie przepis art. 39 § 1 ustawy - Pra-
wo spółdzielcze, zgodnie z którym zarząd zwołuje walne 
zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy 
po upływie roku obrachunkowego. W sytuacji wejścia w ży-
cie ustawy zmieniającej po 30 czerwca 2022 r. oznaczać 
to będzie co do zasady obowiązek zwołania walnego zgro-
madzenia nie później niż do 30 czerwca 2023 r. Natomiast 
w przypadku korzystania przez radę nadzorczą spółdziel-
ni z przedłużonej kadencji na mocy ww. przepisu art. 90a 
kadencja ta upłynie w dniu zwołania (odbycia) pierwsze-
go walnego zgromadzenia po dniu wejścia w życie art. 42 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu fi-
nansowania programów mieszkaniowych, co może też na-
stąpić przed ww. okresem 6 miesięcy po upływie roku ob-
rachunkowego. Prawodawca nie określił bowiem szczegól-
nego terminu względem przepisu art. 39 § 1 ustawy - Pra-
wo spółdzielcze w jakim powinno zostać przeprowadzone 
walne zgromadzenie spółdzielni po uchyleniu przepisu art. 
90 i 90a, a wręcz potwierdził w ww. przepisie art. 42 usta-
wy zmieniającej brak takiej szczególnej regulacji. Gdyby bo-
wiem racjonalny prawodawca zamierzał inaczej to wskazał-
by w przepisach ustawy zmieniającej, że walne zgromadze-
nie należy zwołać np. w terminie 6 tygodniu po dniu wejścia 
w życie przepisów zmieniających, czego jednak nie uczynił.

Wejście w życie ww. zmian w przepisach prawa nie uchy-
la natomiast obowiązującego w okresie epidemii oraz sta-
nu zagrożenia epidemicznego przepisu art. 36 § 9-13 usta-
wy - Prawo spółdzielcze, który dopuszcza podejmowanie 
przez walne zgromadzenie uchwał na piśmie lub przy wy-
korzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość. W sytuacji, w której spółdzielnia zdecyduje 
się np. na zarządzenie podjęcia przez walne zgromadzenie 
uchwał na piśmie w celu zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego nie będzie to oznaczało zwołania walnego zgroma-
dzenia (w formule stacjonarnej), o którym stanowi art. 42, 
a tym samym w takim wypadku nie upłynie (korzystająca 
nadal z ustawowego przedłużenia) kadencja rady nadzor-
czej spółdzielni.

Wskazać również należy, iż niezależnie od uchylenia art. 
90 i 90a nadal obowiązuje przepis art. 15 zzh ust. 1 i 2 usta-
wy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-
łanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym w przy-
padku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
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stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów pu-
blicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne 
terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz 
w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia 
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji, o których mowa w:

1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217) oraz w aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie tej ustawy,

2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podsta-
wie tej ustawy,

3) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej 
realizacji tych obowiązków (art. 15 zzh ust. 1).

W przypadku natomiast gdy terminy posiedzeń organów 
zatwierdzających określone w przepisach szczególnych 
przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań fi-
nansowych określonym w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 15 zzh ust. 1, posiedzenia organów zatwierdzają-
cych odbywają się w terminie określonym w przepisach wy-
danych na podstawie art. 15 zzh ust. 1 (art. 15 zzh ust. 2). 
Wskazać zatem należy na obowiązujący jeszcze § 3b roz-
porządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w spra-
wie określenia innych terminów wypełniania obowiązków 
w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, za-
twierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego 

rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 561), zgodnie z którym termin określo-
ny w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o ra-
chunkowości (termin na zatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego), w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych, w których ustawowy termin zwoła-
nia walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązy-
wania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epide-

mii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw lub ogłoszone-
go bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wej-
ścia w życie tej ustawy - przedłuża się do dnia od-
bycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 
90 tej ustawy.

W przypadku wejścia w życie przepisów uchylają-
cych art. 90 znajdą zastosowanie pozostałe przepi-
sy tego rozporządzenia, przy czym pod pojęciem ter-
minów posiedzeń organów zatwierdzających okre-
ślonych w przepisach szczególnych przypadających 
przed terminem zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych określonym w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 15 zzh ust. 1 nie sposób w ocenie Opiniują-
cego uznać terminów, które już upłynęły i które korzy-
stały z ustawowego przedłużenia w okresie obowią-
zywania przepisu art. 90. Tym samym termin okre-
ślony przepisem art. 39 § 1 ustawy - Prawo spółdziel-
cze, zgodnie z którym zarząd zwołuje walne zgroma-
dzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po 
upływie roku obrachunkowego będzie np. terminem 
późniejszym aniżeli ten określony w § 3a pkt 5 rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie określenia innych terminów wypełniania 
obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i prze-
kazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji, tj. na zatwierdzenie spra-
wozdania finansowego nie później niż do końca wrze-
śnia br. na posiedzeniu organu zatwierdzającego.

Zwrócić należy także uwagę, iż zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie np. 
w trybie głosowania na piśmie zrealizuje w ocenie Opiniu-
jącego obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go w rozumieniu art. 15 zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, a tym samym nie będzie konieczne zwoływa-
nie walnego zgromadzenia w formule stacjonarnej, w sytu-
acji w której jak wynika z publicznie dostępnych informacji 
zauważane są obecnie wzrosty zakażeń Covid-19 oraz wo-
bec pojawiających się zapowiedzi ze strony samego Mini-
sterstwa Zdrowia o możliwej kolejnej fali epidemii w okresie 
jesiennym. Każdorazowo to do ostatecznej decyzji samej 
spółdzielni należy wybór trybu, w którym będą podejmowa-
ne uchwały przez walne zgromadzenie.

W podpisie dr Piotr Pałka
Dla potrzeb druku czterostronicowy dokument scalono 

i przełamano
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Tysiące spraw*
Siemianowice Śl., marzec 2022 r.

Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej prowadząc bieżącą 
działalność jednostki w 2021 r. kon-
centrował się przede wszystkim na 
zadaniach określonych przez właści-
we statutowo organy samorządowe 
Spółdzielni, sformułowane w rocznym 
planie gospodarczo-finansowym oraz 
w obowiązującej strategii ekonomicz-
nej. Celem była możliwie najpełniejsza 
realizacja założeń objętych planami 
gospodarczo-finansowymi oraz dzia-
łalności społeczno-kulturalnej, jak rów-
nież bieżące wykonywanie zadań po-
przez stosowanie się do obowiązują-
cych przepisów prawa spółdzielczego, 
budowlanego, bilansowego czy też po-
datkowego a także poddanie się obo-
wiązkowym kontrolom czy lustracjom.

W szczególności prowadzone były 
działania związane z:

• dążeniem do maksymalnej realiza-
cji planów wycinkowych określonych 
dla poszczególnych administracji osie-
dlowych,

• poprawą, względnie utrzymaniem 
stabilności ogólnej sytuacji finansowej 
Spółdzielni w tym: racjonalizację wy-
datków i kosztów w elementach za-
leżnych bezpośrednio od Spółdziel-
ni i Spółdzielców, poprawą organizacji 
pracy, utrzymaniem właściwych relacji 
i wskaźników ekonomicznych,

• sprawnym przeprowadzeniem 
działań i czynności związanych z wy-
odrębnieniem lokali spółdzielczych na 
własność członków oraz dalszym po-
rządkowaniem w tym celu spraw tere-
nowo-prawnych nieruchomości spół-
dzielczych.

W celu pozyskania dodatkowych 
środków, wspomagających działal-
ność remontową, Zarząd SSM wy-
stąpił o przyznanie premii termomo-
dernizacyjnych w związku z realizacją 
przedsięwzięć dociepleniowych wraz 
ze wzmocnieniem ścian budynków 
wielkopłytowych przy ul. Wróbla 7, Ko-
ścielna 36, Stęślickiego 3-6 oraz Grun-
waldzka 6. Konsekwencją działań Za-
rządu było w minionym roku przyzna-
nie przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego premii termomodernizacyjnych 
na wskazane adresy. W chwili pisa-
nia sprawozdania wiadomo już, że 
przyznane Spółdzielni premie zosta-
ły wypłacone, tym samym zmniejsza-
jąc wartość zaciągniętego kredytu do 

spłaty (dla dwóch budynków w 2021 
r, dla pozostałych na początku kolej-
nego roku). Po wypłacie premii SSM 
dokonała całkowitej spłaty zobowiąza-
nia kredytowego co pozwoliło dodat-
kowo zaoszczędzić wydatków w po-
staci odsetek.

W roku 2021 Spółdzielnia po raz 
kolejny pozyskała również dodatko-
we środki finansowe ze sprzedaży 
świadectw efektywności energetycz-
nej, tzw. białych certyfikatów uzyska-
nych w wyniku postępowania w ra-
mach przepisów Ustawy z dnia 20 
maja 2016 r. o efektywności energe-
tycznej. Białe certyfikaty stanowią po-
twierdzenie wykonania przedsięwzięć 
modernizacyjnych, które służą popra-
wie efektywności energetycznej po-
przez finalne zaoszczędzenie energii 
lub ograniczanie jej strat.

Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w minionym roku, realizując 
idee spółdzielcze oraz kontynuując 
swoją tradycję, oddała do użytkowania 
następny, wybudowany przez siebie 
budynek mieszkalno-garażowy przy ul. 
Wróbla oraz rozpoczęła nową inwesty-
cję mieszkaniową na ul. Jagiełły.

W związku z zakończeniem ro-
bót przy ul. Wróbla 2F, SSM spełnia-
jąc wymogi ustawowe, w III kwarta-
le 2021 r. Spółdzielnia poddana była 
lustracji inwestycyjnej przeprowadza-
nej przez Regionalny Związek Rewi-
zyjny w Katowicach. Badania lustra-
cyjne przeprowadzane są w SSM każ-
dorazowo po zakończonej inwestycji 
mieszkaniowej. Kontrola nie wykaza-
ła jakichkolwiek uchybień. Wyniki prze-
prowadzonego badania lustracyjnego 
wraz z protokołem i listem polustracyj-
nym zostaną przedstawione Walne-
mu Zgromadzeniu Członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ogłoszony w 2020 r. stan pandemii 
obowiązywał na terytorium Polski przez 
cały 2021 rok, wirus SARS-COV2 nadal 
jest groźny, w związku z tym Spółdziel-
nia nadal zakupywała środki ochrony 
osobistej, tj.: maseczki ochronne, ręka-
wiczki jednorazowe, środki dezynfekują-
ce, zlecała codzienną dezynfekcje par-
terów klatek schodowych i wind w bu-
dynkach mieszkalnych, a także konty-
nuowała w styczniu 2021 r. rozpoczę-
tą w 2020 r. okresową pracę zdalną 
dla pracowników, chroniąc ich w ten 
sposób przed zakażeniem wirusem. 

Wszystkie sprawy dotyczące członków, 
użytkowników a także najemców reali-
zowane były w sposób ciągły poprzez 
obsługę telefoniczną, pocztę e-maila 
w sprawach trudnych po wcześniejszym 
umówieniu się stron w siedzibie Spół-
dzielni. Stan pandemii i obowiązujący 
art. 90 TARCZY antykryzysowej, dał 
możliwość spółdzielniom mieszkanio-
wym do przedłużenia terminu zwoła-
nia Walnego Zgromadzenia Członków. 
Dla Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, która zmuszona była skorzy-
stać z tego rozwiązania dla zachowa-
nia zdrowia i bezpieczeństwa swoich 
członków, jest to sytuacja bezpreceden-
sowa w całej jej historii. Dla jej bieżące-
go funkcjonowania nie rodzi to jednak 
na obecną chwilę żadnych komplikacji, 
gdyż zgodnie z TARCZĄ 4.0, która zo-
stała ogłoszona w dniu 24. 06. 2020 r. 
kadencja Rady Nadzorczej ulega wy-
dłużeniu a Rząd dostosował przepisy 
do zapisów poprzedniej TARCZY anty-
kryzysowej. Na dzień przygotowania ni-
niejszego sprawozdania, stan prawny 
nie uległ złagodzeniu.

Pandemiczna rzeczywistość oraz 
obawy mieszkańców i pracowników 
o zdrowie i życie, potrzeba unowocze-
śniania i podwyższenia komfortu ko-
rzystania z mieszkań przyczyniły się 
do przyspieszenia decyzji Zarządu 
o montowaniu, w miejsce kończących 
się legalizacji, wodomierzy z nakład-
ką radiową, które umożliwią służbom 
technicznym spółdzielni odczytywanie 
wartości wskazywanych przez wodo-
mierz bez wizyty w domu mieszkańca. 
Zmiana ta usprawni i przyspieszy sam 
proces odczytu, bez umawiania termi-
nu, blokowania czasu mieszkańcom 
oraz obniży koszty samego odczytu. 
W 2021 wymiana objęła 22,70% zaso-
bów SSM.

I. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE 
SPRAW CZŁONKOWSKO-

MIESZKANIOWYCH W 2021 ROKU
W okresie od 1 stycznia do 31 grud-

nia 2021 roku spośród korespondencji, 
która trafiła do Spółdzielni, do działu 
członkowsko-mieszkaniowego i lokali 
użytkowych skierowano 1945 pism, na 
które udzielono odpowiedzi lub przy-
gotowano wnioskowane dokumenty 
m.in. umowy o ustanowienie spółdziel-
czych lokatorskich praw do mieszkań 
oraz decyzje potwierdzające nabycie 
przez członków mieszkań i garaży na 

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2021 r.
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podstawie zawartych aktów notarial-
nych lub w oparciu o załatwione spra-
wy spadkowe, podziały majątku, licyta-
cje komornicze itp.

Udzielano również odpowiedzi na 
pisma dotyczące najmu lokali użyt-
kowych, dzierżaw terenu, działalno-
ści gospodarczej prowadzonej w lo-
kalach mieszkalnych z zasobów SSM, 
reklam itp. 

W związku z trwającą sytuacją epi-
demiologiczną i wprowadzonym ob-
ostrzeniami sanitarnymi, znacząca 
część korespondencji prowadzona by-
ła drogą elektroniczną. Za pomocą 
poczty elektronicznej załatwiano spra-
wy związane z bieżącą pracą działu, tj. 
zaświadczenia, sprawy dotyczące na-
bycia mieszkań i garaży itp. 

W 2021 roku podpisano 30 no-
wych umów najmu na lokale użytko-
we lub pomieszczenia gospodarcze 
oraz 23 umowy na dzierżawę terenu 
i powierzchni pod reklamy. Ponadto, 
na wnioski najemców i dzierżawców, 
udzielano zgody na poddzierżawy te-
renu, podnajmy lokali oraz na pro-
wadzenie działalności gospodarczej 
w mieszkaniu. Wystawiano również na 
bieżąco aneksy do zawartych wcze-
śniej umów, wprowadzając m.in. aktu-
alne dane zgłaszane przez najemców/
dzierżawców.

Po zaopiniowaniu przez Rady Osiedli 
wydano zgody:

• na sprzedaż alkoholu w wynajmo-
wanych lokalach,

• na umieszczenie reklam na tere-
nach i budynkach należących do Spół-
dzielni,

• na handel zniczami i kwiatami 
w okolicach cmentarzy,

• w innych bieżących sprawach 
wnioskowanych przez zainteresowa-
nych.

Na bieżąco prowadzona jest także 
korespondencja z osobami zadłużony-
mi w celu spłaty zobowiązań lub zda-
nia lokali do dyspozycji SSM.

Zorganizowano 2 przetargi, na któ-
rych zostało sprzedanych 8 mieszkań, 
w tym jedno mieszkanie zdane do dys-
pozycji Spółdzielni w 2019 r., 6 miesz-
kań w roku 2020 oraz jedno mieszka-
nie w 2021 r.

Ponadto, zawarto umowy o ustano-
wienie praw do lokali oraz wydano de-
cyzje potwierdzające uprawnienia do 
lokali z tytułu:

• zgonu i prawa do spadku – miesz-
kania lokatorskie – 8,
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• rozwodów, podziałów majątku oraz 
zrzeczeń byłych małżonków – miesz-
kania lokatorskie – 2,

• darowizny, sprzedaże na rynku 
wtórnym, podziały majątku, dziedzicze-

nia – spółdzielcze własnościowe – 10.
Spółdzielnia w 2021 roku zawarła 87 

umów ustanowienia odrębnej własności 
i przeniesienia własności lokali, w tym:

• 76 mieszkań,
• 11 garaży.
Spośród spisanych w 2021 roku 

umów ustanowienia odrębnej wła-
sności i przeniesienia własności lo-

kali, 61 jest wynikiem realizacji wnio-
sków złożonych przez członków Spół-
dzielni i użytkowników w roku bieżą-
cym i latach poprzednich, 7 aktów zo-
stało spisanych z tytułu zbycia loka-

lu na przetargu, 19 umów zostało spi-
sanych w wyniku realizacji inwestycji 
przy Wróbla 2f. 

W 2021 roku do Spółdzielni wpłynęło 
59 wniosków o przekształcenie loka-
li, z czego 44 wnioski zostały już zała-
twione, a pozostałe oczekują na reali-
zację (m.in. ze względu na nieuregulo-
wane sprawy związane z rozwodami, 

zgonami lub oczekiwaniem na doku-
mentację z Urzędu Miasta).

Przedłużono 7 umów o najem lokali, 
w tym 1 umowa na garaż i 6 umów na 
mieszkania.

W związku z rozwiązaniem umów 
najmu i zdaniem do Spółdzielni miesz-
kań przy ul. Szymanowskiego 12 oraz 
przy ul. Wł. Jagiełły 39e, SSM zorgani-
zowała 2 konkursy ofert, po rozstrzy-
gnięciu których zostały zawarte 2 no-
we umowy najmu.

W 2021 roku skreślono 242 człon-
ków, a 311 osobom członkostwo usta-

Tysiące spraw*

52 42

1 250

844

Lokatorskie 378 Własnościowe 5 525 Odrębna własność 6 377 Najem 16

753

715

2 
40

838 907

0
48

919 953

2
58

838
1 090

0

87

751

1 204

8
51

176

664

40

Struktura mieszkań znajdujących się w zasobach SSM – stan na 31. 12. 2021 r.  
Ogólna liczba lokali mieszkalnych – 12 296 o pow. 620 200,19 m2  

93 849,57

67 592,42

99 520,28 100 907,21
117 569,45

49 845,48

91 025,08

Powierzchnia mieszkań w m2 wg stanu na 31. 12. 2021 r.  
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ło z mocy ustawy po zbyciu miesz-
kania, garażu lub lokalu użytkowego. 
Stwierdzono również nabycie człon-
kostwa przez 285 osób nabywających 
spółdzielcze własnościowe prawa do 

lokali lub spółdzielcze lokatorskie pra-
wo do mieszkania. Spośród osób na-
bywających prawo odrębnej własno-
ści do lokali 143 osoby zostały przy-
jęte w poczet członków Spółdzielni, 
natomiast nabywcy 136 lokali skorzy-
stali z możliwości rezygnacji z człon-
kostwa.

Zostały podjęte 153 Uchwały, z cze-
go 143 dotyczyło przyjęcia w poczet 
członków, natomiast pozostałe doty-
czyły m.in. zmian w opłatach lub spraw 
terenowych.

Dział członkowsko-mieszkanio-
wy i lokali użytkowych przygotował 
374 zaświadczenia dotyczące posia-
danych przez członków Spółdzielni 
uprawnień do lokali.

W związku z zakończeniem inwesty-
cji przy ul. Wróbla 2f przekazano no-
wym lokatorom 15 mieszkań i 9 gara-
ży zgodnie z zawartymi umowami. Za-
warto umowy ustanawiające spółdziel-
cze lokatorskie prawa do mieszkań, 
spisano akty notarialne ustanawiające 
prawo odrębnej własności dla miesz-
kań i garaży.

W związku z rozpoczęciem no-
wej inwestycji na osiedlu „Węzło-
wiec”, prowadzone były rozmowy 
i korespondencja z osobami zain-

teresowanymi zakupem 21 miesz-
kań i 11 garaży, a w konsekwencji 
przygotowano umowy o budowę. Na 
2 mieszkania przygotowano umowy 
o budowę lokalu na prawach loka-

torskich z przyrzeczeniem przenie-
sienia własności po spłacie kredytu. 
Pozostałe umowy o budowę zosta-
ły sporządzone na prawach odręb-
nej własności. Z każdą osobą pod-
pisującą umowę o budowę zosta-
ły ustalone warunki finansowania, 
uwzględniające zaciągnięty przez 
Spółdzielnię na tą inwestycję kre-
dyt. Na wszystkie garaże w przyzie-
miu nowego budynku zostały zawar-
te umowy o budowę na prawach od-
rębnej własności. 

2 136

1 522

1 986 1 785 1 922
2 050

895

 Ilość mieszkań w rozbiciu na osiedla wg stanu na 31. 12. 2021 r.  

Tabela nr 1. Lokale mieszkalne w osiedlach SSM.

Lp. Osiedle

Powierzchnia 
mieszkań w m2  

wg stanu na dzień
31. 12. 2021 r.

Ilość budynków  
wg stanu na dzień

31. 12. 2021 r.

Ilość mieszkań  
wg stanu na dzień

31. 12. 2021 r.

Liczba 
mieszkańców  

wg stanu na dzień 
31. 12. 2021 r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

„Chemik”

„Centrum”

im. Tuwima

„Michałkowice”

„Młodych”

„Węzłowiec”

„Bańgów”

93 849,57

67 592,42

99 520,28

91 025,08

100 907,21

117 569,45

49 845,48

34

43

39

40

24

36

18

2 136

1 522

1 986

1 785

1 922

2 050

895

3 591

2 578

3 691

3 541

3 777

4 233

1 882

Razem: 620 309,49 234 12 296 23 293
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W wyniku dokonania przez jed-
nego z członków zmiany sposo-
bu użytkowania jego lokalu z użyt-
kowego na cele mieszkalne, ule-

gła zmianie liczba lokali mieszkal-
nych i użytkowych na nieruchomo-
ści BAŃGÓW A – liczba lokali użyt-
kowych zmniejszyła się o jeden, na-
tomiast liczba lokali mieszkalnych 
wzrosła o jeden.

W związku z zakończeniem inwesty-
cji przy ul. Wróbla 2f oraz zmianą spo-
sobu użytkowania jednego z lokali na 
osiedlu „Bańgów”, zmianie uległa ogól-
na ilość mieszkań i garaży w zaso-
bach naszej Spółdzielni.

Zasoby mieszkaniowe Spółdziel-
ni ogółem: 12 296 mieszkań o pow. 
620 200,19 m2

w tym mieszkania o statusie:
• spółdzielczym lokatorskim – 378 
o pow. 18 810,22 m2,

• spółdzielczym własnościowym 
– 5525 o pow. 275 863,74 m2,
• prawa odrębnej własności 
– 6377 o pow. 324 956,31 m2,

• umowy najmu – 16 o pow. 569,92 m2.
Zasoby garażowe Spółdzielni ogółem: 
2 006 garaży o pow. 32 693,63 m2 

w tym garaże o statusie:
• spółdzielczym własnościowym 
– 1736 o pow. 28 012,70 m2,
• prawem odrębnej własności – 263 
o pow. 4 565,78 m2,
• umowy najmu – 7 o pow. 115,15 m2.

Na dzień 31. 12. 2021 roku w Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
było zarejestrowanych ogółem 14 648 
członków. 

II. GOSPODARKA ZASOBAMI 
MIESZKANIOWYMI

A. STAN ZASOBÓW
Siemianowicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa eksploatuje łącznie 

688 462,32 m2 powierzchni użytko-
wej z czego na 12 296 lokali mieszkal-
nych przypada 620 309,49 m2 (w tym 
620 200,19 m2 powierzchni mieszkalnej 

oraz 109,30 m2 powierzchni dodatkowej 
zaadoptowanej na mieszkania, nie uję-
tej w uchwałach). Pozostała powierzch-
nia użytkowa to garaże 32 693,63 m2, 
lokale użytkowe o łącznej powierzchni 
21 650,31 m2, a także 13 808,89 m2 te-
renów oddanych w dzierżawę. Szcze-
gółowe informacje dotyczące lokali 
mieszkalnych na poszczególnych osie-
dlach przedstawia tabela nr 1.

W zakresie garaży sytuacja przed-
stawia się następująco – patrz tabe-
la nr 2.

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZO-FINANSOWEJ  

ZA ROK 2021
Koszty działalności gospodarczo-fi-

nansowej (tabela 3) ogółem za rok 2021 

Tysiące spraw*

Tabela nr 2. Garaże w osiedlach SSM.

Lp. Osiedle
Powierzchnia garaży w m2  

wg stanu na dzień 31. 12. 2021 r.
Ilość garaży  

wg stanu na dzień 31. 12. 2021 r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

„Chemik”

„Centrum”

im. Tuwima

„Michałkowice”

„Młodych”

„Węzłowiec”

„Bańgów”

7 294,31

3 101,06

6 753,27

  863,50

4 909,23

9 300,74

  471,52

451

197

422

  55

299

551

  31

Razem: 32 693,63 2 006

Tabela nr 3. Koszty działalności gospodarczo-finansowej za rok 2021.

Lp. Wyszczególnienie
W tys. zł  
rok 2021

%
W tys. zł  
rok 2020

%

1 2 3 4 5 6

1. Woda i kanalizacja 14 173 15,7 14 458 17,1

2. Energia cieplna 25 509 28,2 22 096      26,1

3. Lokale mieszkalne (w tym najmy) 44 409 49,1 42 613    50,3

4. Garaże (w tym najmy) 1 075 1,2 903    1,1

5. Lokale użytkowe – własnościowe 277 0,3 394     0,5

6. Lokale użytkowe – najem 1 377 1,5 1 115    1,3

7. Dzierżawy 312 0,4 325      0,4

8. Pożytki 262 0,3 253      0,3

9. Pozostała działalność 3 012 3,3 2 467        2,9

10. RAZEM: 90 406 100,0 84 624 100,0
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zamknęły się kwotą 90 406 tys. zł. Po 
uwzględnieniu uzyskanych w 2021 r. 
przychodów Spółdzielnia osiągnęła 
zysk netto z działalności gospodarczej 
w kwocie 798 tys. zł oraz wynik roczny 
na gospodarce zasobami mieszkanio-
wymi (obejmującymi mieszkania, ga-
raże oraz lokale użytkowe – wszystkie 
o statusie pełnej własności lub praw 
spółdzielczych) w wysokości netto 156 
tysięcy złotych.

Koszty działalności Spółdzielni za 
rok 2021 wynoszą 90 406 tys. zł i są 
wyższe o 5 782 tys. zł, tj. o 6,83% 
w stosunku do poziomu kosztów w ro-
ku 2020. Nakłady na lokale mieszkal-
ne poniesiono w wysokości 44 409 
tys. zł, tj. o 1 796 tys. więcej w porów-
naniu z rokiem poprzednim. Koszty te 
stanowią 49,1% ogółu kosztów Spół-
dzielni w roku 2021 i obejmują kosz-
ty wyszczególnione w tabeli 4. Wydat-
ki na energię cieplną wynoszą 25 509 
tys. zł i są o 3 413 tys. zł wyższe w po-

równaniu z rokiem 2020. W roku 2021 
spadły o 285 tys. zł koszty zimnej wo-
dy i kanalizacji tj. o 1,97% w stosunku 
do roku poprzedniego.

Koszty garaży są wyższe o 172 tys. 
w porównaniu z rokiem poprzednim, 
obecnie wynoszą 1 075 tys. zł, a w roku 
2020 było to 903 tys. Spadły koszty lo-
kali użytkowych własnościowych obec-
nie wynoszą 277 tys. zł, tj. o 117 tys. 
mniej niż w 2020 r. Wyższe koszty 
zanotowano natomiast na lokalach 
użytkowych w najmie 1 377 tys. zł tj. 
o 262 tys. więcej niż w roku 2020. W ro-
ku 2021 spadły koszty dzierżaw i wyno-
szą 312 tys. zł, tj. o 13 tys. zł mniej niż 
w roku 2020, nieznacznie wzrosły na-

tomiast koszty pożytków, które obec-
nie wynoszą 262 tys. zł, tj. o 9 tys. wię-
cej niż w 2020 r. i w dalszym ciągu sta-
nowią 0,3% ogółu kosztów. 

Koszty pozostałej działalności wyno-
szą 3 012 tys. zł, tj. o 545 tys. więcej 
niż w roku 2020. Na pozostałą działal-
ność spółdzielni składają się koszty: fi-
nansowe, pozostałe operacyjne, gaze-
ty, domu kultury, kręgielni, bazy czy-
li zaplecza SSM, zarządzania wspól-
notami itp.

STRUKTURA KOSZTÓW 
EKSPLOATACJI LOKALI 

MIESZKALNYCH ZA ROK 2021 
Koszty eksploatacji i utrzymania nie-

ruchomości, w tym remontów za rok 
2021 przedstawione w tabeli 4 za-
mknęły się kwotą 44 409 tys. zł. W sto-
sunku do 2020 r. zmieniła się struktu-
ra ponoszonych kosztów na poszcze-
gólnych składnikach utrzymania nieru-
chomości. Zmniejszeniu procentowe-
mu, uległy koszty remontów, konser-

wacji, wywozu nieczystości, dźwigów 
i anten zbiorczych. Natomiast wzrost 
procentowy widoczny jest na eksplo-
atacji podstawowej i mieniu wspólnym. 
Na takim samym poziomie procento-
wym pozostały koszty gazu i podatku 
od nieruchomości.

W zakresie mediów obserwujemy 
wzrost kosztów energii cieplnej i spa-
dek kosztów wody i kanalizacji. 

Koszty zimnej wody i kanalizacji za-
mknęły się kwotą 14 173 tys. zł i w porów-
naniu z rokiem 2020 spadły o 285 tys. zł 
(pomimo dwukrotnej zmiany cen od  
09. 08. 2021 r. i 01. 12. 2021 r.).

Koszty ciepła ogółem, obejmujące 
ciepło na rzecz centralnego ogrzewa-

nia i podgrzania wody (c.o. i c.w.u.) 
w roku 2021 wyniosły 25 509 tys. zł 
i są o 3 413 tys. zł wyższe w porów-
naniu z rokiem poprzednim tj. 15,45%.

Średni miesięczny koszt centralnego 
ogrzewania w przeliczeniu na 1m2 po-
wierzchni mieszkania, w postaci pro-
centowego udziału poszczególnych 
przedziałów kosztów w ogólnej po-
wierzchni ogrzewanej zasobów miesz-
kalnych, w latach 2019, 2020 i 2021 ob-
razują poniżej zamieszczone diagramy. 

W 2021 roku największa część za-
sobów ogrzewanych, tj. 44,22% po-
wierzchni, poniosła koszt ogrzewa-
nia w przedziale 2,51 - 3,00 zł/m2. 
W przedziale najniższych kosztów do 
2,00 zł/m2 znalazły się dwa budynki 
tj. 0,38% ogólnej powierzchni miesz-
kalnej ogrzewanej. W przedziale 2,01 
- 2,50 zł/m2 zawiera się 29,32% po-
wierzchni ogrzewanej, w przedziale 
3,01-3,50 zł/m2 21,11%. Po raz pierw-
szy w 2021 r. średni koszt ogrzewania 

przekroczył poziom 3,50 zł/m2. Pojawi-
ły się dwa nowe przedziały kosztowe. 
Koszty od 3,51-4,00 zł/m2 ukształtowa-
ły się na 4,51% powierzchni grzewczej, 
a dwa budynki poniosły średni koszt 
powyżej 4,00 zł/m2 co stanowi 0,46% 
powierzchni ogrzewanej. Po raz pierw-
szy też nie ma budynków ze średnim 
kosztem w przedziale do 1,50 zł/m2. 
Najniższy średni koszt ogrzewania wy-
niósł 1,75 zł/m2. Te proporcje przedsta-
wia tabela nr 5 wraz z dołączonym do 
niej wykresem kołowym.

Porównując średni miesięczny koszt 
jednostkowy wyrażony w zł/m2 w ostat-
nich trzech latach, od 2019 do 2021 
roku, widoczny jest spadek udziału 

Tabela nr 4. Struktura kosztów lokali mieszkalnych w latach 2020 – 2021.

Lp. Wyszczególnienie
2021 r. 2020 r.

Wartość w tys. zł % Wartość w tys. zł %

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Eksploatacja podstawowa

Remonty

Konserwacje

Gaz („Węzłowiec”, „Bańgów”)

Wywóz nieczystości

Dźwigi

Anteny zbiorcze

Mienie wspólne

Podatek od nieruchomości

Wieczyste użytkowanie

20 102

12 267

735

509

7 314

1 720

434

922

406

0

45,2

27,6

1,7

1,1

16,5

3,9

1,0

2,1

0,9

0,0

18 726

11 829

983

455

7 147

1 816

452

820

381

4

43,9

27,7

 2,3

 1,1

 16,8

 4,3

 1,1

 1,9

 0,9

 0,0

RAZEM: 44 409 100,0 42 613 100,0
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powierzchni w niższych przedziałach 
kosztowych, tj. do 2,50 zł/m2 . Rośnie 
natomiast udział powierzchni ogrze-

wanej w wyższych przedziałach, tj. od 
2,51 zł/m2. Najwyższy średni koszt bu-
dynku wyniósł 4,09 zł/m2.

Taki kierunek zmian kosztów jed-
nostkowych c.o. w ostatnich trzech la-

tach jest efektem rosnących cen w za-
kresie zarówno kosztu stałego jak 
i zmiennego. W 2021 r. w taryfie AG1, 

obejmującej znaczącą większość za-
sobów, ceny stałe wzrosły w grani-
cach 7,95% - 9,22% a ceny zmienne 

od 10,32% do 11,67%. W roku 2020 
zmiany taryfy kształtowały się podob-
nie, wzrost cen stałych w przedziale 
8,34% - 9,47% i cen zmiennych w gra-
nicach 11,53% - 12,55%. Taki kieru-

nek zmian taryfy dla ciepła skutku-
je wzrostem kosztu stałego pomimo 
sukcesywnego obniżania zamawianej 

mocy cieplnej oraz wzrostem kosztu 
zmiennego nawet przy tendencji spad-
kowej zużycia ciepła. 

Niższe zużycie ciepła, oprócz wa-
runków pogodowych, jest efektem ra-
cjonalnej gospodarki energią cieplną, 
prowadzonej przez mieszkańców SSM 
jak i wynikiem działań Spółdzielni ta-

kich jak termomodernizacja budyn-
ków mieszkalnych, wymiana okien na 
klatkach schodowych i drzwi wejścio-

Tysiące spraw*

Tabela nr 5. Średni miesięczny koszt C.O. w mieszkaniach zł/m2 w 2021 r. 
Struktura przedziałów kosztów w ogólnej powierzchni ogrzewanej.

Przedział kosztów 
w zł/m2

Powierzchnia mieszkalna dla 
przedziału kosztów w m2

Udział % powierzchni danego 
przedziału stawek w powierzchni 

ogółem

do 2,00 zł/m2 2 350,73 0,38%

2,01 - 2,50 zł/m2 181 107,90 29,32%

2,51 - 3,00 zł/m2 273 128,01 44,22%

3,01 - 3,50 zł/m2 130 382,37 21,11%

3,51 - 4,00 zł/m2 27 857,80 4,51%

powyżej 4,00 zł/m2 2 884,00 0,46%

RAZEM 617 710,81 100,00%

2021 r. 0,00 0,38 29,32 44,22 21,11 4,51 0,46

2019 r. 0,38 21,87 59,35 17,44 0,96 0,00 0,00

2020 r. 0,19 14,92 54,19 26,47 4,23 0,00 0,00

3,01-3,50
 zł/m2

3,51-4,00
 zł/m2

powyżej 4,00
 zł/m2

2,51-3,00
 zł/m2

2,00-2,50
 zł/m2

1,51-2,00
 zł/m2

do 1,50
 zł/m2

0,38
0,000,19 0,38

29,32

59,35 54,19

21,87

14,92

44,22

17,44

26,47

4,23
0,96 0,00 0,00

4,51
0,00 0,00 0,46
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wych oraz obniżania zamawianej mo-
cy na cele C.O. w wyniku dokonywa-
nych przez Spółdzielnię analiz wyko-
rzystania tej mocy w każdym budynku. 

Diagram prezentujący poziomy kosz-
tów stałych i zmiennych obrazuje ten-
dencje ich zmian w okresie ostatnich 
10 lat. Koszt stały, porównując la-
ta 2012 i 2021, wzrósł o 36% pomi-

mo systematycznego obniżania za-
mówionej mocy dla budynków w tym 
okresie o 6,49%. W koszcie całkowi-
tym dostawy ciepła udział kosztu sta-
łego w mieszkaniach w 2021 r. stano-
wi średnio 40%. Od dziesięciu lat koszt 
stały stanowi ponad 40% kosztu ogó-
łem, pomimo sukcesywnego obniżania 
zamówionej mocy.

Dynamika kosztu zmiennego wyka-
zuje zróżnicowane tendencje zmian 

na przestrzeni analizowanych 10 lat. 
W kolejnych latach następuje wzrost 
kosztu, później spadek. Oprócz czyn-
nika cenowego, mają tu znaczenie 

również warunki pogodowe, decydu-
jące o wielkości zużytego ciepła. Po-
równując zużycie GJ w skrajnych la-
tach analizowanego okresu (223 tys. 
GJ w 2012 r. i 207 tys. GJ w 2021 r.) 

widoczny jest spadek zużycia o 7% 
przy wzroście kosztu zmiennego 
o 31% w 2021 r. (z 8 633 tys. zł do  
12 587 tys. zł). Jest to wyraźne po-
twierdzenie tezy o dominującym wpły-
wie cen na poziom kosztów c.o. 

Kolejny diagram prezentuje zmia-
ny zamawianej mocy cieplnej dla 
budynków mieszkalnych na prze-
strzeni lat 2012 - 2021 oraz wiel-
kości zużytego ciepła wyrażonego  

w GJ. Zapotrzebowanie mocy od 
2012 r. obniżono o 2,197 MW tj. 6,49%. 

Należy przy tym podkreślić, że 
w omawianych latach Siemianowicka 

Spółdzielnia Mieszkaniowa występo-
wała o przyznanie mocy cieplnej dla 
nowych budynków włączanych do eks-
ploatacji, przy ulicach Grunwaldzkiej, 
Łokietka, Wróbla, Al. Młodych, reali-

zowanych ze środków własnych przy-
szłych użytkowników.

Diagram obrazuje również dynamikę 
zużywanego ciepła przez mieszkań-
ców, wyrażonego w GJ. Widoczne są 
naprzemienne tendencje zmian, rosną-
ce i malejące poziomy zużycia, zależne 
od temperatur zewnętrznych i długości 
trwania sezonu grzewczego. Najniższy 
poziom zużytego ciepła zanotowano 
w roku 2014 w wysokości 176 tys. GJ. 
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Tysiące spraw*
Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2021 r.

Tabela nr 6. Struktura wydatków na remonty

Lp. Wyszczególnienie Wartość w tys. zł %

1 Roboty dekarskie  501  7,3

2 Roboty ogólnobudowlane  2 250  32,6

3 Roboty malarskie  1 094  15,8

4 Wymiana okien  255  3,7

5 Roboty ślusarskie  25  0,4

6 Wymiana drzwi  50  0,7

7 Roboty elektryczne  414  6,0

8 Oświetlenie zewnętrzne  68  1,0

9 Remonty dźwigów  111  1,6

10 Zimna woda wew.  86  1,3

11 Kanalizacja wew.  72  1,0

12 Kanalizacja zew.  82  1,2

13 Instalacja c.w.u.  5  0,1

14 Instalacja c.o wew.  8  0,1

15 Instalacja gazowa  81  1,2

16 Remonty dróg i chodników  1 287  18,6

17 Remonty placów zabaw  10  0,1

18 Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna  247  3,6

19 Remonty domofonów  245  3,5

20 Nawiewniki  16  0,2

20 Remonty garaży  2  0,0

21 RAZEM  6 909  100,0

32,6%

15,8%18,6%

3,6%
3,5%

7,3%

1,6% 6,0% 7,3%

3,7%

Struktura kosztów funduszu remontowego w  roku 2021

Roboty ogólnobudowlane
Zimna woda wew.
Roboty elektryczne

Roboty malarskie
Remonty domofonów

  Remonty pozostałe

Remonty dróg i chodników
Roboty dekarskie

Wymiana okien
Remonty dźwigów
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 W 2021 r. zużycie ciepła kształto-
wało się na poziomie 207 tys. GJ. 
Porównując tą wielkość z rokiem po-
przednim widoczny jest wzrost zuży-
cia ciepła o 12,5%, natomiast koszt 
zmienny jest wyższy o 31%. Jest to 
wyraźne potwierdzenie ogromnego 
wpływu cen na wzrost kosztów cen-
tralnego ogrzewania.
C. DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWA
Gospodarka remontowa jest jednym 

z głównych zadań Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, wynikają-
cych z obowiązku utrzymania zasobów 
w należytym stanie technicznym. SSM 
tworzy fundusz remontowy, którego ce-
lem jest finansowanie remontów oraz 
przebudowy zasobów mieszkaniowych, 
części wspólnych nieruchomości, infra-
struktury towarzyszącej oraz nierucho-
mości stanowiących mienie Spółdzielni.

Podstawowym źródłem pozyskiwa-
nia środków finansowych na remonty 
w Spółdzielni są fundusz remontowy 
podstawowy i fundusz remontowy cen-
tralny celowy. Odpisy na fundusze re-
montowe obciążają koszty gospodar-

ki zasobami mieszkaniowymi. Obowią-
zek świadczenia na te fundusze do-
tyczy wszystkich użytkowników lokali 
mieszkalnych.

Prace remontowe i modernizacyj-
ne w SSM prowadzone są w opar-
ciu o stosowne plany działań przyjęte 
przez właściwe ustawowo i statutowo 
organy Spółdzielni.

Poza podstawowymi robotami re-
montowo-budowlanymi związanymi 
z utrzymaniem nieruchomości SSM 
kontynuuje realizację programu usu-
wania wyrobów zawierających azbest 
– płyty acekolowe. Program ten prze-
widywany jest na lata 2020-2027, 
przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej. 
W ramach kompleksowej realizacji 
usuwania płyt acekolowych prowa-
dzone są roboty związane z wymia-
ną docieplenia zgodnie z wymogami 
normatywnymi, jak również zaleca-
ne przez ITB kotwienie ściennych płyt 
osłonowych. Programem tym objęte 
są osiedla im. Tuwima, „Michałkowi-
ce” i „Młodych”, na których występują 
płyty acekolowe.

Wychodząc naprzeciw nowocze-
snym rozwiązaniom Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2021 ro-
ku rozpoczęła wymianę tradycyjnych 
wodomierzy na wodomierze z odczy-
tem radiowym. Zrealizowano wymianę 
wodomierzy na pięciu osiedlach SSM 
zgodnie z przyjętym przez Radę Nad-
zorczą harmonogramem.

W roku 2021 na wszystkie prace 
remontowe i modernizacyjne wydano 
łącznie kwotę  14 189 tys. złotych.

Z tego 6 909 tys. zł przeznaczono 
na remonty bieżące, a 7 280 tys. zł na 
prace w zakresie estetyzacji, docie-
plenia elewacji, wymiany i amortyzacji 
dźwigów oraz wymianę wodomierzy. 
Na pokrycie w/w wydatków składają 
się przychody z odpisów funduszu re-
montowego podstawowego i remonto-
wego centralnego celowego oraz do-
datkowe wpływy, tj. wpłaty lokatorów, 
odszkodowania oraz premia termomo-
dernizacyjna.

W ramach kosztów remontów bie-
żących (podstawowych) na remon-
ty budynków mieszkalnych wydano 

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2021 r.

Tabela nr 7. Lokale mieszkalne – zaległości

LOKALE 
MIESZKALNE

Zaległości
na

31. 12. 2021 r.
w zł

Należny
przychód na 

31. 12. 2021 r.
w zł

%
2:3

Zaległości
na

31. 12. 2020 r.
w zł

Należny
przychód na 

31. 12. 2020 r.
w zł

%
5:6

1 2 3 4 5 6 7

Ogółem  lok. 
mieszk. w tym: 2 178 194,52 88 407 979,90 2,46 2 079 457,96 81 556 802,70 2,55

Osiedle

„Chemik”
380 156,55 13 026 534,67 2,92 364 316,48 12 089 000,34 3,01

Osiedle
„Centrum”

254 428,68 9 130 037,82 2,79 259 346,81 8 494 613,60 3,05

Osiedle 
„Tuwima”

295 556,54 14 343 806,05 2,06 310 366,68 13 396 242,42 2,32

Osiedle
„Michałkowice”

311 943,02 13 065 694,27 2,39 245 916,47 11 900 254,14 2,07

Osiedle 
„Młodych”

314 434,64 14 286 741,77 2,20 350 274,94 13 258 897,97 2,64

Osiedle 
„Węzłowiec”

443 839,12 17 051 432,52 2,60 394 240,26 15 526 852,15 2,54

Osiedle 
„Bańgów”

177 833,97 7 503 732,80 2,37 154 996,32 6 890 942,08 2,25

Tabela nr 8. Lokale użytkowe – zaległości

LOKALE 
UŻYTKOWE

Zaległości
na

31. 12. 2021 r.
w zł

Należny
przychód  

na 31. 12. 2021 r.
w zł

%
2:3

Zaległości
na

31. 12. 2020 r.
w zł

Należny
przychód

na 31. 12. 2020 r.
w zł

%
5:6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ogółem 396 151,32 5 333 050,68 7,43 374 964,54 5 293 172,88 7,08
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6 907 tys. zł, natomiast na remonty ga-
raży 2 tysiące złotych.

Najwięcej przeznaczono na robo-
ty ogólnobudowlane 2 250 tys. zł (są 
to przede wszystkim prace związane 
z remontami balkonów i klatek scho-
dowych) oraz na remonty dróg i chod-
ników 1 287 tys. zł. Na prace malarskie 
wydano 1 094 tys. zł, natomiast na ro-
boty dekarskie 501 tys. złotych. Szcze-

gółową strukturę wydatków na remon-
ty przedstawia tabela 6.

III. ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE 
A. ZALEGŁOŚCI BIEŻĄCE
B. ANALIZA ZALEGŁOŚCI 

„CZYNSZOWYCH”  
NA DZIEŃ 31. 12. 2021 r.

Rozliczenie zaległości „czynszowych” 
w lokalach mieszkalnych i użytkowych 
usytuowanych na osiedlach, sprowa-

dzające się w konsekwencji do ozna-
czenia zamrożonych środków finanso-
wych, przedstawiamy w tabeli nr 9. 

Analiza przedstawionych zaległo-
ści bieżących pochodzenia „czyn-
szowego” wskazuje, że ich poziom 
w przypadku lokali mieszkalnych 
wg stanu na 31. 12. 2021 r. zwięk-
szył się w stosunku do stanu na  
31. 12. 2020 r. o 98 736,56 zł. Udział 

Tysiące spraw*
Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2021 r.

Tabela nr 9. Rozliczenie zaległości „czynszowych” w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

2021 r. 2020 r.

Zaległości bieżące ogółem 2 574 345,84 zł 2 454 422,50 zł

Zaległości zasądzone i sporne 2 829 084,31 zł 2 665 002,15 zł

Razem 5 403 430,15 zł 5 119 424,65 zł

Przedpłaty 2 547 345,40 zł 2 646 388,89 zł

Kaucje 553 449,50 zł 523 326,77 zł

Razem 3 100 794,90 zł 3 169 715,66 zł

Wartość środków pieniężnych zamrożonych 2 302 635,25 zł         1 949 708,99 zł

Tabela nr 10. Struktura władania gruntem w osiedlach SSM.

Grunt w użytkowaniu 
wieczystym - m2

Grunt własny  
- m2 Razem

„Chemik” 107 101 84 123 191 224
„Centrum” 31 981 80 904 112 885
im. J. Tuwima 53 422 120 543 173 965
„Michałkowice” 33 646 87 813 121 459
„Młodych” 76 944 62 476 139 420
„Węzłowiec” 88 430 148 960 237 390
„Bańgów” 7 598 98 449 106 047
Baza 42 174 0 42 174
Razem 441 296 683 268 1 124 564
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tych zaległości do naliczeń „czynszo-
wych” uległ natomiast niewielkiemu 
obniżeniu z 2,55% do 2,46%. W oma-
wianym okresie zwiększyły się tak-
że zaległości „czynszowe” na lokalach 
użytkowych o 21 186,78 zł tj. o 0,35% 
w stosunku do naliczeń. Na koniec ro-
ku 2021 zaległości bieżące na tych lo-
kalach wynosiły 396 151,32 złotych. 

Ogólny wskaźnik zadłużenia bieżące-
go, w stosunku do naliczeń rocznych, 
obniżył się o 0,08% i wynosi 2,75%.

Całość zadłużenia pochodzenia 
„czynszowego” na 31. 12. 2021 r. 
w wysokości 5 403 430,15 zł (5,76% 
w stosunku do naliczeń rocznych opłat 
„czynszowych”), przy spadku procen-
towym o 0,13%, niewiele odbiega od 
stanu zadłużenia w latach poprzed-
nich, gdzie np. zadłużenie to wynosiło: 

• w XII 2015 r.  4 868 142 zł, 6,56% 
do naliczeń rocznych,

• w XII 2016 r.: 4 768 092 zł, 6,21% 
do naliczeń rocznych,

• w XII 2017 r.: 5 005 315 zł, 6,32% 
do naliczeń rocznych,

• w XII 2018 r.: 4 819 453 zł, 6,13% 
do naliczeń rocznych,

• w XII 2019 r.: 4 720 533 zł, 5,89% 
do naliczeń rocznych,

• w XII 2020 r.: 5 119 425 zł, 5,89% 
do naliczeń rocznych.

Przedstawione wartości liczbowe na 
dzień 31. 12. 2021 r., pomimo ich wzro-
stu, pozostają na porównywalnym po-
ziomie do zaległości z ostatnich kilku lat 
i w chwili obecnej nie stanowią realnego 
zagrożenia dla funkcjonowania SSM. 

W stosunku do osób zalegających 
z opłatami Zarząd SSM podejmuje róż-
nego rodzaju działania mające na ce-
lu odzyskanie zaległych kwot. Do dzia-
łań tych należy dostarczanie informacji 
przez służby księgowe o zaległościach 
„czynszowych” w postaci „potwierdze-
nia salda” czy też zawiadomienia o wy-
sokości salda, jak również poprzez ko-
respondencję i rozmowy przeprowa-
dzane przez pracowników SSM oraz 
kierowanie spraw o zapłatę należności 
do sądu. W 2021 r. wysłano:

• do osób zalegających z opłatami 
powyżej 3 miesięcy – 489 monitów 
przesądowych (w 2020 r. – 366),

• do osób zalegających z opłatami do 
3 miesięcy – 2 479 wezwań do zapła-
ty oraz 617 wezwań do zapłaty odse-
tek (w 2020 r. – 2 304, o odsetki – 642),

• do wszystkich osób zalegających 
z opłatami za mieszkania na dzień  
30. 11. 2021 r. – 1 915 zawiadomień 
o wysokości salda, 

• do wszystkich osób zalegających 
z opłatami za lokale użytkowe na  
30. 11. 2021 r. – 199.

W ramach odzyskiwania zaległości 
SSM współpracowała z firmą windy-
kacyjną. 

C. ZALEGŁOŚCI ZASĄDZONE
W 2021 r. wytoczono 60 (w 2020 r. 

39) spraw sądowych o zapłatę należ-
ności w lokalach mieszkalnych na kwo-
tę 505 247,05 zł (w 2020 r. 292 345,89 
zł) oraz 3 sprawy sądowe dotyczące 
lokali użytkowych na kwotę 13 194,33 
zł (w 2020 r. 4 sprawy na 28 007,48 zł).

Do zwindykowania ze spraw są-
dowych z roku 2021 i lat poprzed-
nich ( na koniec XII 2021 r.) pozosta-
ła kwota 2 829 084,40 zł (w 2020 r. 
2 665 002,15 zł). Kwota dotyczy loka-
li mieszkalnych i użytkowych. Wpływy 
na konto SSM z tytułu spraw sądowych 
są realizowane poprzez windykację ko-
morniczą ale również poprzez indywi-
dualne wpłaty osób z zaległościami. 

Pomimo spowolnienia polskiej go-
spodarki, spowodowanego stanem 
pandemii i ogólnie złej sytuacji na 
rynku gospodarczym w kraju należy 
stwierdzić, że gospodarka finansowa 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, dzięki z dużą ostrożnością po-
dejmowanym decyzjom, nie odczu-
ła w znacznym stopniu negatywnych 
konsekwencji wywołanych przez czyn-
niki zewnętrzne. Sytuacja pandemicz-
na w kraju, tak groźna dla gospodar-
ki i przedsiębiorców nie przełożyła się 
na drastyczne pogorszenie funkcjono-
wania Spółdzielni. SSM posiada dobrą 
płynność finansową, co pozwala jej na 
prawidłowe i terminowe regulowanie 
swoich zobowiązań. Nie bez znacze-
nia jest oczywiście dojrzała i świado-
ma postawa członków Spółdzielni oraz 
pozostałych użytkowników lokali, wy-
kazujących się poprzez regularne i ter-
minowe płatności olbrzymią odpowie-
dzialnością za losy naszych spółdziel-
czych zasobów. 
IV. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

W 2021 r.
W roku 2021 Siemianowicka Spół-

dzielnia Mieszkaniowa w zakresie bu-
downictwa mieszkaniowego oddała do 
użytkowania budynek mieszkalny przy 
ul. Wróbla 2f. Inwestycja obejmowa-
ła 15 lokali mieszkalnych oraz 9 gara-
ży. Rozpoczęła budowę budynku wie-
lorodzinnego z garażami w przyziemiu 
przy ul. Jagiełły. W budynku znajduje 
się 21 mieszkań o zróżnicowanej po-
wierzchni od 36,17 m2 do 85,62 m2 (do 

każdego mieszkania przynależna jest 
komórka lokatorska) oraz 11 garaży.

W 2021 r. zgodnie z planem wymie-
niano wodomierze. Zamontowano rów-
nież 7 dźwigów osobowych: 

• przy ul. Szarych Szeregów 2,
• przy ul. Bohaterów Westerplatte 6,
• przy ul. Okrężnej 1,
• przy ul. W. Korfantego 2c,
• przy ul. Wł. Jagiełły 9a.

V. REALIZACJA SPRAW
 TERENOWO-PRAWNYCH SSM 

W 2021 r.
W 2021 r. kontynuowano realizację 

przepisów ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych gruntów. 
Zgodnie z uchwałą nr 21/2008 Wal-
nego Zgromadzenia Członków Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej z dnia 30. 06. 2008 r. rozwiąza-
no umowy prawa użytkowania wieczy-
stego niezabudowanych działek gruntu 
położonych przy ul. Mikołaja o łącznej 
pow. 1 174 m2. Na podstawie uchwa-
ły nr 17/2014 Walnego Zgromadzenia 
Członków Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej z dnia 30. 06. 2014 r. 
zbyto prawo własności działek gruntu 
zabudowanych parkingami, położonych 
przy ul. J. Bema o łącznej pow. 416 m2.

Na dzień 31. 12. 2021 r. we wła-
daniu Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej pozostawało łącz-
nie 1 124 564 m2 gruntów, z czego 
441 296 m2 to użytkowanie wieczyste, 
a 683 268 m2 to własność terenów. 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej przypada większość udziałów 
w gruncie, pozostałą część udziałów 
posiadają właściciele wyodrębnionych 
lokali garażowych i mieszkalnych.

Na poszczególne administracje osie-
dlowe i zaplecze struktura władania 
gruntem przedstawia tabela nr 10.

VI. DANE SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI 
WYNIKAJĄCA

Z PRZEDSTAWIONYCH DANYCH 
BILANSOWYCH

Analizując poszczególne pozycje bi-
lansu i rachunku zysków i strat jak 
również przedstawione w zestawie-
niach analitycznych wskaźniki należy 
stwierdzić, że:

• nastąpił spadek ogólnej warto-
ści rzeczowych aktywów trwałych 
o 3 028 620,58 złotych. Spadek ten jest 
przede wszystkim wynikiem umorze-
nia wartości środków trwałych w ciężar 
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funduszy, które je finansowały, amorty-
zacji oraz wyodrębnień lokali na skutek 
przenoszenia ich na pełną własność, 
zgodnie z przepisami ustawy o spół-

dzielniach mieszkaniowych, na dotych-
czasowych użytkowników posiadają-
cych spółdzielcze prawa do lokali, 

• w stosunku do roku poprzednie-
go stan funduszu remontowego uległ 
zmniejszeniu o 591 609,21 zł i wyno-
si na 31. 12. 2021 r. 3 751 651,54 zł, 

• wzajemne relacje między akty-
wami trwałymi a aktywami obrotowy-
mi obrazuje wskaźnik struktury akty-
wów wynoszący 494%. Jest on niż-
szy niż w roku 2020 przede wszyst-
kim z powodu spadku ogólnej warto-
ści rzeczowych aktywów trwałych przy 
równoczesnym wzroście aktywów ob-
rotowych, w tym zwiększeniu warto-
ści środków na lokatach i rachunkach 

bankowych. Wskazuje on na przewa-
żający udział aktywów trwałych, w tym 
między innymi budynków i budowli czy 
też gruntów w strukturze aktywów,

• analizując jednocześnie kształto-
wanie się relacji kapitału własnego do 
obcego, przy wskaźniku struktury pa-

sywów 225% należy uznać, że mają-
tek trwały Spółdzielni finansowany jest 
w przeważającej części a konkretnie 
w 83% przez kapitał własny, co jest 
zjawiskiem pozytywnym,

• wskaźnik zadłużenia określający 
udział zobowiązań i rezerw na zobo-
wiązania w sumie bilansowej wyniósł 
30,79% i uległ niewielkiemu podwyż-
szeniu o 1,80% w stosunku do roku 
ubiegłego. Na podwyższenie wskaź-
nika, wpływ ma przede wszystkim 
wzrost wartości zaciągniętych przez 
SSM w 2021 r. kredytów tj. kredytu in-

westycyjnego na ul. Wróbla oraz na 
termomodernizację budynków przy ul. 
J. Stęślickiego 3-6 oraz Grunwaldz-
kiej 6. Wartość do spłaty dwóch ostat-

nich kredytów została zmniejszona 
dzięki pozyskanej przez Spółdzielnię 
premii termomodernizacyjnej.

Biorąc pod uwagę powyższe wskaź-
niki należy stwierdzić, że Spółdzielnia 
znajduje się w dobrej kondycji finanso-
wej, czego dowodem jest dodatkowo 
fakt, że z działalności, która nie stano-
wi gospodarki zasobami mieszkanio-
wymi wygenerowała zysk netto w wy-
sokości 797 593,59 złotych.

Zysk ten został wypracowany w wy-
niku uzyskanych pożytków z poszcze-
gólnych nieruchomości w kwocie 
168 867,22 zł oraz pożytków i innych 
przychodów z własnej działalności 
Spółdzielni w wysokości 628 725,87 zł. 

Tysiące spraw*
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B. Pasywa
Tabela nr 12. Pasywa

PASYWA STAN NA
31. 12. 2021 r.

STAN NA
31. 12. 2020 r.

A. KAPITAŁ WŁASNY 119 862 435,00 122 381 298,24

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 53 323 357,12 49 956 095,16

1. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 21 351 215,33 21 219 484,70

2. ZOBOWIAZĄNIA KRÓTKOTERMINOWE 19 884 634,04 17 042 696,20

3. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 12 087 507,75 11 693 914,26

PASYWA RAZEM 173 185 792,12 172 337 393,40

A. Aktywa
Tabela nr 11. Aktywa

AKTYWA STAN NA 31. 12. 2021 r. STAN NA 31. 12. 2020 r.

1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 144 046 274,37 146 864 352,51

I. WARTOŚCI  NIEMAT. I PRAWNE 43 053,58 0

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 123 099 538,56 126 128 159,14

III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 20 895 202,23 20 727 713,37

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 8 480,00 8 480,00

B. AKTYWA OBROTOWE 29 139 517,75 25 473 040,89

I. ZAPASY 8 789,35 9 061,66

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 7 168 050,09 7 275 478,54

III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 15 241 315,42 11 729 808,78

IV. KRÓTK. ROZL. MIĘDZYOKR. 6 721 362,89 6 458 691,91

AKTYWA RAZEM 173 185 792,12 172 337 393,40
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Pożytki poszczególnych nieruchomo-
ści, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, zo-
staną przeznaczone na nieruchomości, 
których dotyczą, zaś pozostała część 
wypracowanego przez SSM zysku, 
z własnej działalności gospodarczej, 
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych, podlega 
podziałowi poprzez podjęcie uchwa-
ły przez Walne Zgromadzenie Człon-
ków. Zarząd SSM rekomenduje pozo-
stałą część zysku Spółdzielni w wyso-
kości 628 725,87 zł przeznaczyć na 
eksploatację i utrzymanie nieruchomo-
ści w zakresie dotyczącym członków 
SSM wg stanu na 31. 12. 2021 r.

W zakresie gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi Spółdzielnia prowa-
dzi działalność bezwynikową co ozna-
cza, że wynik roczny w wysokości  
155 569,32 zł zasili rozliczenia mię-
dzyokresowe przychodów i kosztów 
(w szyku rozwartym) do rozliczenia 
w przyszłym okresie na nieruchomo-
ściach, z których pochodzi.

Do zagrożeń w działaniu SSM nale-
ży zaliczyć istniejący do chwili obecnej 
stan pandemii, który na większości pod-
miotów gospodarczych odcisnął nie-
korzystne piętno w postaci zadłużenia 
z tytułu opłat za używanie lokali, czego 
skutki Spółdzielnia będzie minimalizo-
wać poprzez systematyczną windyka-
cję należności uwzględniającą wszyst-
kie prawne procedury i instrumenty do-
tyczące egzekucji wierzytelności. Za-
grożeniem działalności Spółdzielni mo-
gą być również czynniki makroekono-
miczne np. niestabilna sytuacja mię-
dzynarodowa np. na rynku energetycz-
nym. Zwiększony popyt na gaz na eu-
ropejskich rynkach, restrykcyjna i coraz 
bardziej zaostrzająca się polityka klima-
tyczna UE, dramatyczna sytuacja zwią-
zana z wojną na Ukrainie – to elemen-
ty, które przyczyniły się do rekordowe-
go wzrostu cen gazu, którego koszt po-
mimo rządowej pomocy polegającej na 
możliwości korzystania przez spółdziel-
nie mieszkaniowe z preferencji ceno-
wych i tak znacząco wzrósł. SSM po 
złożeniu w październiku 2021 r. stosow-
nych wniosków do Tauron Ciepło ko-
rzysta do końca 2022 r. ze stawek ta-
ryfowych gwarantowanych przez Pań-
stwo za kupowany gaz. 

Mimo tych zagrożeń należy jednak 
uznać, że dalsza działalność Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
nie wykazuje symptomów istotnego 

ryzyka, będzie więc kontynuowana 
w dającej się przewidzieć przyszłości. 
PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ 

KSIĄG RACHUNKOWYCH
• Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-

kaniowa posiada zakładowy plan kont 
oraz pozostałą dokumentację opisu-
jącą przyjęte zasady rachunkowo-
ści spełniające podstawowe wymaga-
nia wynikające z art. 10 ustawy z dnia  
29. 09. 1994 r. o rachunkowości (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2017. Plan kont 
w miarę zmieniających się przepisów 
szczegółowych oraz potrzeb Spółdziel-
ni jest na bieżąco aktualizowany,

• księgi rachunkowe obejmują ele-
menty wynikające z art. 13 ustawy 
o rachunkowości. Księgi prowadzone 
są w oparciu o systemy komputerowe: 
Finansowo-Księgowy, System Łatwej 
Obsługi Nieruchomości, Środki Trwałe, 
Płace i Kadry, Nieruchomości Człon-
kowie Wkłady oraz Banki. Wszyst-
kie systemy pracują w sieci. Jednost-
ka prowadzi dziennik obrotów. Wydru-
ki komputerowe spełniają wymagania 
ustawy, co do sposobu przenoszenia 
na trwały nośnik informacji i sposobu 
sumowania.

• zgodnie z zakładowym planem 
kont:

- składniki majątku o charakterze 
środków trwałych kwalifikuje się do 
majątku bez względu na wartość,

- majątek trwały amortyzuje się 
w oparciu o plan amortyzacji metodą 
liniową wg obowiązujących stawek ta-
beli amortyzacyjnej,

- zapasy ewidencjonuje się ilościo-
wo-wartościowo w cenach zakupu,

• organizacja rachunku kosztów 
przedstawia się następująco: Spół-
dzielnia prowadzi porównawczy rachu-
nek zysków i strat. Koszty rozlicza się 
poprzez konta zespołu 4 i 5 na konta 
zespołu 6 i 7,

• konta ksiąg pomocniczych prowa-
dzone są w sposób prawidłowy i obej-
mują między innymi zakres określony 
w art. 17 ustawy o rachunkowości,

• organizacja ewidencji księgowej 
zapewnia kompletność ujęcia operacji 
gospodarczych,

• dokumentacja księgowa spełnia 
wymagania art. 21 ustawy a w szcze-
gólności w zakresie kwalifikowania do-
wodów do ujęcia w księgach rachun-
kowych,

• służby księgowe Spółdzielni we 
współpracy z firmą informatyczną uak-
tualniają na bieżąco funkcjonujący od 

dnia 01. 01. 2001 r. nowy plan kont 
przystosowując go do zmieniających 
się warunków gospodarowania zaso-
bami mieszkaniowymi i kolejnych no-
welizacji ustawy o rachunkowości, 

• pozwala to nie tylko szczegółowo 
rozliczać koszty eksploatacji i remon-
tów zasobów mieszkaniowych, ale rów-
nież prawidłowo rozliczać przychody 
i koszty w warunkach znowelizowanej 
ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych i przepisów prawa spółdzielcze-
go na poszczególne nieruchomości.

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa w swoich sprawozdaniach finan-
sowych dostosowała sposób prezentacji 
funduszów własnych oraz ustalania wyni-
ku finansowego do stanowiska Komitetu 
Standardów Rachunkowości, przyjętego 
Uchwałą nr 7/2015 z 20.10. 2015 r. Kon-
sekwencją tego jest ustalanie wyniku fi-
nansowego netto z gospodarki nierucho-
mościami jako sumę wyników z nieru-
chomości mieszkalnych Spółdzielni oraz 
garaży i lokali użytkowych z pełną wła-
snością i własnościowym prawem. Wyni-
ki te prezentowane są w bilansie w szyku 
rozwartym poprzez rozliczenia między-
okresowe przychodów lub kosztów. 

Wynik finansowy netto zawiera od 
2016 r. dochód pochodzący z pożyt-
ków nieruchomości, najmu mieszkań 
i garaży, działalności pozostałej ope-
racyjnej i finansowej.

VII. DZIAŁALNOŚĆ
 SPOŁECZNO-KULTURALNA 

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ W 2021 ROKU
Zgodnie z § 3 pkt 6 Statutu, Siemia-

nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
prowadzi działalność społeczno-wy-
chowawczą, świetlice, kluby, zespoły 
artystyczne i kółka zainteresowań. Or-
ganizuje wśród mieszkańców wzajem-
ną pomoc i krzewi kulturę współżycia. 
Powyższa działalność prowadzona jest 
w oparciu o działalność Domu Kultury 
„Chemik” i Klubu „Centrum”. O impre-
zach organizowanych w danym mie-
siącu mieszkańcy informowani są za 
pośrednictwem gazety spółdzielczej 
„Moja Spółdzielnia”. Informacje o im-
prezach są również zamieszczane na 
stronie internetowej Urzędu Miasta – 
SSM oraz na: www.domkultury.siemia-
nowice.com. Na stronie internetowej od 
2012 roku opublikowano  12 395 pli-
ków, w tym 539 albumów ze zdjęciami.

W mijającym roku znacznie ograni-
czona została możliwość organizacji 
imprez masowych i plenerowych re-

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2021 r.
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alizowanych w placówkach oraz osie-
dlach Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Ograniczenia spowodowały, że nie 
mógł się odbyć tradycyjny festyn osie-
dlowy na osiedlu „Chemik”: „Powita-
nie Lata na Rynku Bytkowskim”. Im-
prezę plenerową, którą udało się prze-
prowadzić to „Święto Bytkowa”. Odbył 
się również koncert Kolęd i Pastorałek 
w DK ,,Chemik”.

Wiele ciekawych propozycji przy-
gotowano w zakresie zabezpiecze-
nia dzieciom i młodzieży wypoczynku 
w okresie wakacji: 

• w czasie wakacji 2021 roku DK 
„Chemik” czynny był w godzinach od 
8:00 do 18:00. Głównym zadaniem by-
ło zagospodarowanie dzieciom i mło-
dzieży pozostającym w mieście cza-
su wolnego. W lipcu i sierpniu w wypo-
czynku uczestniczyło średnio 22 osoby 
wg tygodniowej listy obecności i dekla-
racji zgłoszeniowych potwierdzonych 
przez rodziców,

Przeprowadzono 8 tygodniowych tur-
nusów, w których udział wzięło ok 180 
uczestników. W czasie trwania turnu-
sów organizowane były gry i zaba-
wy sportowo rekreacyjne i świetlicowe. 
Ponadto odbyło się 5 wycieczek auto-
karowych do Wisły, Koszęcina, Pław-
niowic, Brennej oraz Pszczyny,

• został zorganizowany turniej piłki 
nożnej dla dzieci biorących udział w pro-
gramie ,,Piłka nożna w naszych osie-
dlach”, w którym udział wzięło 40 dzieci,

• nową propozycją dla dzieci od 
2021 roku są zajęcia szachowe,

• w 2021 roku w placówkach SSM 
działały 2 kluby Seniora. Członkami 
klubów jest aktualnie ponad 200 osób. 
W trakcie spotkań klubowych organi-
zowane są obchody rocznic i świąt, 
spotkania z ciekawymi osobami. Wiel-
ką popularnością cieszą się zabawy 
taneczne. Łącznie w minionym roku 
zorganizowano 22 imprezy, Chór Klu-
bu Seniora dał 5 koncertów,

• na podkreślenie zasługuje opie-
ka SSM i działalność Polskiego Związ-
ku Niewidomych i Stowarzyszenia 
Amazonek. Na organizowanych spo-
tkaniach udzielane są porady leka-
rzy, psychologów oraz pomoc w wie-
lu sprawach. Organizowane są też wy-
cieczki, wczasy, zajęcia rehabilitacyjne 
i inne inicjatywy, 

• znaczącą formą działalności jest 
działalność w zakresie sportu i rekre-

acji. Prowadzona jest ona w oparciu 
o Terenowe Ognisko TKKF „Rytm”. 
W ognisku zrzeszonych jest 35 osób. 
W 2021 roku działały 4 sekcje z naj-
liczniejszą, bo skupiającą 25 osób sek-
cją gimnastyki rekreacyjnej kobiet. Od-
bywały się też zajęcia taneczne dla 
15 pań.

W 2021 roku prowadziły zajęcia na-
stępujące zespoły:

Dom Kultury „Chemik”
• Stowarzyszenie „Amazonek”  

40 osób,
• Ognisko muzyczne 20 osób,
• 2 zespoły instrumentalno-wokalne 

10 osób,
• Klub Seniora Pogodna Jesień  

120 osób,
• Chór Klubu Seniora 16 osób,
• Klub Hodowców Gołębi Poczto-

wych 60 osób,
• Koło TKKF „Rytm” 35 osób,
• Sekcja skatow a 40 osób,
• Zajęcia Taneczne Kobiet 15 osób,
• Liga Obrony Kraju 20 osób,
• Sekcja Polskiego Związku Krótko-

falowców 25 osób,
• Hip Hop 25 osób,
• Sekcja brydżowa 7 osób,
• Szachy 12 osób
Klub „Centrum”
• Klub Seniora 80 osób,
• Koło Polskiego Związku Niewido-

mych 80 osób.
W 2021 r. kontynuowano i rozwija-

no akcję całorocznego szkolenia pił-
karskiego dla dzieci i młodzieży pod 
kierunkiem licencjonowanych trene-
rów. W zajęciach brało udział oko-
ło 110 uczestników w 3 grupach wie-
kowych. Zajęcia odbywają się na bo-
iskach osiedlowych a w okresie jesien-
no-zimowym w szkolnych salach gim-
nastycznych.

VIII. KIERUNKI DZIAŁANIA 
SPÓŁDZIELNI NA ROK 2022

Proponowane na rok 2022 kierun-
ki działania Spółdzielni odzwiercie-
dlają zgodne z przedmiotem działa-
nia cele statutowe Spółdzielni. Działa-
nia te uwzględniają obowiązujące pra-
wo i wewnętrzne przepisy Spółdziel-
ni. Przygotowany na rok 2022 plan go-
spodarczo-finansowy zakłada realiza-
cję prawidłowego zarządzania i utrzy-
mania zasobów w stanie niepogor-
szonym oraz systematyczną popra-
wę warunków zamieszkiwania w zaso-
bach SSM. Do głównych zadań kierun-

kowych w aspekcie poprawy warun-
ków zamieszkiwania w zasobach Spół-
dzielni należy w szczególności:

• dalsza racjonalizacja kosztów 
działania, w tym tworzenie warun-
ków do zmniejszania zużycia mediów, 
a zwłaszcza ciepła (między innymi po-
przez kontynuację programów popra-
wy izolacyjności termicznej budynków 
przez docieplanie elewacji czy ich re-
nowacji, wymianę stolarki okiennej, 
oraz poprawa estetyki wewnętrznej 
budynków i ich otoczenia,

• montaż wodomierzy z nasadką ra-
diową, która pozwoli na zdalne a więc 
wygodniejsze i bardziej komfortowe dla 
mieszkańców dokonywanie odczytów,

• utrzymanie dobrego wizerunku 
Spółdzielni jako Zarządcy nierucho-
mości,

• stwarzanie warunków dla rozwo-
ju działalności społeczno-kultural-
nej i oświatowej w osiedlach, integracji 
mieszkańców i działań pomocowych, in-
tensyfikowanie działalności społeczno-
-kulturalnej wśród członków spółdzielni 
z wykorzystaniem DK „CHEMIK”,

• utrzymanie lub przyspieszenie za-
dań remontowych wynikających z pla-
nów i strategii,

• zgodna z planem długotermino-
wym likwidacja acekoli, 

• dostosowywanie budynków wyso-
kich do przepisów ppoż.,

• kontynuacja programu wymiany 
wind osobowych,

• systematyczna realizacja przyjęte-
go programu estetyzacji klatek scho-
dowych,

• dążenie do możliwie najszybsze-
go uregulowania stanów prawnych dla 
wszystkich nieruchomości Spółdzielni,

• kontynuacja działań związanych 
z realizacją wniosków o ustanowienie 
odrębnej własności lokali.

SPRAWY  
GOSPODARCZO-FINANSOWE

Kierunki działania Spółdzielni na rok 
2022 zostały opracowane na bazie 
uwarunkowań gospodarczo-finanso-
wych oraz prawnych. Plan nawiązu-
je do zapisów znowelizowanej usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych 
i ma na celu stworzenie optymalnych 
warunków do analitycznych rozliczeń 
z poszczególnych działalności na wy-
odrębnionych nieruchomościach, 
uwzględniając obowiązującą strukturę 
Spółdzielni.

Tysiące spraw*
Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2021 r.
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ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE  
NA ROK 2022

Na 2022 rok w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego przewidziane jest zakoń-
czenie rozpoczętej w 2021 r. budowy bu-
dynku wielorodzinnego z garażami w przy-
ziemiu przy ul. Wł. Jagiełły a na przełomie 
grudnia 2022 i stycznia 2023 przekazanie 
lokali przyszłym użytkownikom.

W 2022 rozpoczęta zostanie budowa 
12 garaży w rejonie ul. Jagiełły. 

ZAMIERZENIA W DZIAŁALNOŚCI 
SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  

NA ROK 2022
Plan działalności społeczno-kultural-

nej w 2022 roku zakłada organiza-
cję imprez cieszących się dotychczas 

dużą frekwencją oraz dobrym odbio-
rem, wynikających z tradycji, obrzę-
dów i obyczajów. Zakłada on nie tylko 
kontynuowanie sprawdzonych form, 
ale również wprowadzanie nowych, 
będących odzwierciedleniem zainte-
resowań środowiska. Celem działań 
SSM i perspektywicznych kierunków, 
które zakłada sobie spółdzielcza kul-
tura będzie nie tylko kształtowanie na-
wyków, umiejętności, poszerzanie wie-
dzy i zainteresowań, ale także zago-
spodarowanie czasu wolnego młodzie-
ży służące promowaniu jej właściwych 
zachowań. W tym celu Spółdzielnia 
nadal będzie współpracować z Poli-
cją i Strażą Miejską. Będzie też prowa-

dzić działania w zakresie zwalczania 
patologii społecznych oraz wskazywać 
młodzieży zagrożenia związane z na-
łogami. Kontynuowana również będzie 
rozpoczęta w 2013 roku akcja szkole-
nia piłkarskiego dla dzieci i młodzieży 
pod kierunkiem licencjonowanych tre-
nerów, która cieszy się ciągle dużym 
zainteresowaniem a turnieje piłkarskie 
dla dzieci wpisały się na stałe do ka-
lendarza sportowego w mieście.

Zarząd
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

Tytuł, układ, numeracja wykresów, tabel, 

wytłuszczenia, opracowanie graficzne redakcja „MS”

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2021 r.

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Boh. Westerplatte 20

ogłasza konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną
na mieszkanie znajdujące się na 1 kondygnacji budynku  

przy ul. Wł. Jagiełły 39d/3a – o powierzchni 30,64 m2

Mieszkanie posiada 1 pokój, kuchnię bez okna, łazienkę z umywalką i WC,
prysznic w części wspólnej dla 4 mieszkań.

W związku z powyższym do dnia 16. 09. 2022 r. w siedzibie SSM można składać pisemne oferty
(w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU JAGIEŁŁY 39D/3A”) zawierające:

- proponowaną stawkę czynszu za 1 m2,
- Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,
- oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,
- zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto,
- oświadczenie o przywróceniu mieszkania do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy najmu, 

bądź pozostawienie środków na jego odnowienie.

Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 9,80 zł/m2/m-c.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za:

- centralne ogrzewanie,

- wodę i kanalizację wg zużycia,

- wywóz nieczystości 25,95 zł/os.,

- opłat stałych z tytułu dostawy wody, konserwacji instalacji: CW i wentylacyjnej, anteny zbiorczej, oraz wpłat na fun-
dusz remontowy podstawowy, fundusz remontowy centralny-celowy, utrzymania mienia wspólnego, opłaty przekształ-
ceniowej gruntu i podatku od nieruchomości – ok.150 zł/m-c.

Umowa najmu wyklucza możliwość podnajmu mieszkania osobom trzecim  
pod rygorem jej natychmiastowego wypowiedzenia.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej przyszłe płatności, 

w wysokości trzykrotności miesięcznego oferowanego czynszu bez opłat za media,
Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia ww. wy-

mogów i wyłoni najemcę lokalu. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowa-
nia, bez podania uzasadnienia.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych,
pod numerem tel. 32-6091-496.

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym umówieniu z administracją osiedla „Węzłowiec”
pod numerem tel. 32-2285-252.
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Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 
rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. 

  Dla Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą 
w 41-106 Siemianowicach Śląskich ul. Boh. Westerplatte 20. 

  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 
 Opinia 
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą 

w Siemianowicach Śląskich, które zawiera: 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., 
- rachunek zysków i strat za okres od 01. 01. 2021 r. do 31. 12. 2021 r., 
- zestawienie zmian w kapitale własnym, 
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., 
- dodatkowe informacje i objaśnienia. 
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej 

wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r., poz. 217 
z póź. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni; 
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 

Ustawy o rachunkowości. 
Podstawa opinii 
 Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe 

Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. 
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1089 z późn. zm.).

Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółdzielni zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji 
Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami 
etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki 
etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki 
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej 
opinii.

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe 
Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku 
finansowego Spółdzielni zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości 
oraz z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje 
za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia 
spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółdzielni do 
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za 
przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza 
dokonać likwidacji Spółdzielni, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla 
likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółdzielni oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe 
spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego 

zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą 
opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie 
z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu 
i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje 
gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółdzielni ani efektywności lub skuteczności 
prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółdzielni obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem 

lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody 
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badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia 
istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo 
może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, 
które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli 
wewnętrznej Spółdzielni; 

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz 
powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółdzielni; 

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółdzielni zasady kontynuacji działalności 
jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność 
związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółdzielni do 
kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas 
zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym 
lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach 
badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub 
warunki mogą spowodować, że Spółdzielnia zaprzestanie kontynuacji działalności; 

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy 
sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną 
prezentację. 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. 
Odpowiedzialność Zarządu 
Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółdzielni spełniało wymagania 

przewidziane w Ustawie o rachunkowości. 
Odpowiedzialność biegłego rewidenta 
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem 

sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, 
rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub 
w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia 
w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym 
obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności 
zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności 
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni: 
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości; 
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie 

stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 
Inne sprawy 
SSM pomimo dwukrotnych prób odbycia Walnego Zgromadzenia Członków tj. ogłoszonego w gazetce na 18, 19, 20. 

05. 2020 r. oraz zorganizowanego w dniach 9-16. 07. 2020 r. - z powodu pandemii zmuszona była je odwołać. Pierwsze 
z powodu ogłoszonego w marcu 2020 r. przez premiera rządu lockdownu, drugie w związku z brakiem warunków do jego 
bezpiecznego przeprowadzenia. 

Odwołanie WZCz, podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo członków, możliwe było dzięki obowiązującym 
unormowaniom prawnym, w tym art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem 
nastąpiło przedłużenie terminu zwołania walnego zgromadzenia w spółdzielniach mieszkaniowych o 6 tygodni od dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. W 2021 r . Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa za 
względu na troskę o zdrowie i bezpieczeństwo członków zmuszona była również skorzystać z rozwiązania zawartego 
w przytoczonym przepisie i nie zwołała WZCz. 

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków 
w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania o przekazania do właściwego rejestru, 
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. Z 2020 r. poz. 1667 z późn. zm.) – zsynchronizowano termin odbycia 
WZCz z terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

Inne zagrożenia, które pojawiły się w gospodarce kraju nie wpłynęły na pogorszenie wyników działalności Spółdzielni.
Kontynuacja działalności nie jest zagrożona. 
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie 

niezależnego biegłego rewidenta, jest Mirosława Hora. 
Działający w imieniu Przedsiębiorstwa Usługowego „PAGE” z siedzibą w Katowicach ul. Zimorodków 13 wpisanej na 

listę firm audytorskich pod numerem 1454 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe 

Kluczowy biegły rewident: Mirosława Hora. Biegły Rewident Nr 7301
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Siemianowice Śląskie, 

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL
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„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Osiedle „Tuwima”  Osiedle „Tuwima” Osiedle „Tuwima”

Do SSM, UM i MPGKiM
Podczas zebrania członków SSM z osiedla „Tuwima”, jakie odbyło się 21 czerwca br. w Domu Kultury „Che-

mik”, omówiono kilkanaście problemów. Sprawy bardzo różne: od propozycji zagospodarowania terenu bo-
iska przy ulicy Okrężnej, po godziny wywozu odpadów komunalnych… Zaprotokołowano 4 wnioski.

Jak zagospodarować boisko?  
Ścieżka rowerowa zamiast tramwaju?

Spotkania takie jak to, służą nie tylko temu, by wysłuchać 
co mają do powiedzenia przedstawiciele kierownictwa ad-
ministracji czy Rady Osiedla. Ich celem jest również prze-
dyskutowanie osiedlowych problemów z mieszkańcami, 
w szerszym gronie. I tak jednym z takich tematów była kwe-
stia zagospodarowania starego boiska ze zniszczoną na-
wierzchnią przy ulicy Okrężnej. Pojawiły się różne opinie. 
Zdaniem Haliny Zielińskiej 
powinno zostać odremonto-
wane, przeciwnie uważał Ry-
szard Osyra, który wskazał 
na potrzebę wykonania no-
wego parkingu dla samocho-
dów spółdzielców w tym rejo-
nie osiedla.

Z wnioskiem o odstąpie-
nie od koncepcji budowy li-
nii tramwajowej w rejonie 
Okrężnej/Wróbla na trasie 
dawnej kolei wąskotorowej 
a równocześnie z propozycją 
wykonania ścieżki rowerowej w tym miejscu wystąpił z ko-
lei Mariusz Osowski.

Odpady wywożą za wcześnie, kosić rzadziej?
Kilka innych około osiedlowych tematów w swojej dłuż-

szej wypowiedzi przedstawiła Halina Zielińska. Mówiła mię-
dzy innymi o ograniczeniu wykonywania pokosów trawy. 
W odpowiedzi Marek Grzyb – zastępca Prezesa ds. Tech-
nicznych powiedział, że koszenie osiedlowych trawników 
odbywa się według potrzeb. Dalej, mieszkanka wyraziła 
swoją opinię na temat nakładu i objętości gazety „MS”. Wy-
powiedziała się też w kwestii zwiększenia liczby kanałów te-
lewizyjnych w pakiecie podstawowym UPC (Azart). Halina 
Zielińska pytała również o koncepcję montażu wodomierzy 
i podzielników ciepła z odczytem radiowym. 

Jeden z mieszkańców ulicy Hermana Wróbla zwrócił się 
z kolei z prośbą o zmianę godzin wywozu odpadów na póź-
niejszą niż 5.30.

W toku dalszej dyskusji pojawiły się jeszcze między in-
nymi sprawy dotyczące bezpieczeństwa i estetyki osiedla. 
Ernest Golec pytał o możliwość poprawy bezpieczeństwa 
osób starszych, poprzez zainstalowanie monitoringu przed 
budynkami i w klatkach schodowych zasobów SSM. Z kolei 
przed blokiem Leśna 13 od strony zachodniej zapropono-
wano, by założyć klomb z kwiatami.

Do wszystkich głosów w dyskusji odnosili się obecni na 
zebraniu członkowie Zarządu SSM (Krystyna Śliwiok, Ma-
rek Grzyb), Dorota Łącka – kierownik administracji oraz 
Grzegorz Mól – radny Rady Miasta. Ostatecznie, na bazie 
sformułowanych przez mieszkańców-dyskutantów propozy-
cji, Komisja Wnioskowa przygotowała 4 wnioski, które póź-
niej zostały przegłosowane do realizacji. Warto nadmienić, 
że jeszcze przed dyskusją i poprzedzającą ją częścią spra-
wozdawczą, do wspomnianej Komisji Wnioskowej zostali 
zgłoszeni, i po wyrażeniu zgody, wybrani poprzez głosowa-

nie: Ryszard Osyra (przewodniczący), Maria Lech i Danu-
ta Kwiatkowska. Prezydium zebrania utworzyli natomiast: 
Zbigniew Jarosz (przewodniczący), Wiesława Mika (se-
kretarz) oraz Beata Bernacikowska i Bronisław Bregu-
ła (asesorzy).

Z działalności RO i ADM…
Trzecim kluczowym elementem zebrań osiedlowych, 

obok wyboru członków Prezydium i Komisji Wnioskowej 
oraz dyskusji jest część sprawozdawcza. O pracy Rady 

Osiedla „Tuwima” mówiła ob-
szernie Maria Lech – prze-
wodnicząca tego gremium. 
W swojej wypowiedzi zazna-
czyła, że w okresie sprawoz-
dawczym od marca 2020 do 
czerwca 2022 roku, RO mu-
siała dostosować swoją dzia-
łalność do obowiązujących 
przepisów w kontekście pan-
demii koronawirusa, co prze-
łożyło się na liczbę odbytych 
spotkań stacjonarnych i ko-
nieczność przejścia na tryb 

pracy zdalnej. Na posiedzeniach, o czym wspomniała prze-
wodnicząca RO, zajmowano się zagadnieniami wynikający-
mi z Regulaminu Rady Osiedla SSM, m.in.:

- opiniowaniem i śledzeniem na bieżąco realizacji rocz-
nych planów remontów, uwzględniając ewentualną korek-
tę prac, zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym. 
Przy opiniowaniu planu remontów brano pod uwagę przede 
wszystkim działania związane z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa mieszkańców, poprawę stanu substancji mieszkanio-
wej, dbałość o estetykę osiedla, kierując się gospodarno-
ścią, celowością i racjonalnością wydatkowanych środków 
finansowych pochodzących z „opłat czynszowych” miesz-
kańców osiedla. Przykładem racjonalnego gospodarowa-
nia środkami była rezygnacja głosami członków Rady Osie-
dla z usuwania skutków korozji biologicznej budynków przy 
W. Korfantego 15-16 na rzecz remontu balkonów przy  
W. Korfantego 15. Wymienione wcześniej budynki wyma-
gają w najbliższym czasie docieplenia, a tym samym odglo-
nowanie generowałoby dodatkowe koszty. Przegrupowano 
środki z budowy parkingu przy ulicy Okrężnej 2-3-5 na wy-
konanie Decyzji Straży Pożarnej w sprawie usunięcia nie-
prawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochro-
ny przeciwpożarowej przy ulicy Okrężnej 6. Na osiedlu 
Okrężna i Leśna 13, 15 istnieje problem z parkowaniem sa-
mochodów osobowych spółdzielców. Pierwotnie planowano 
budowę parkingu przy ulicy Leśnej 13-15, lecz z uwagi na 
wysoki koszt przełożenia kabla energetycznego przez Tau-
ron zrezygnowano, ze wskazaniem na teren starego boiska 
przy ulicy Okrężnej jako nowe miejsce potencjalnego par-
kingu, co niestety spotkało się ze sprzeciwem grupki miesz-
kańców. Stąd decyzja jak wyżej a problem z parkowaniem 
samochodów nadal pozostaje nierozwiązany.

Wysoka inflacja, wzrost cen materiałów budowlanych 
i usług skłania do przemyślnego tworzenia planów remon-
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towych, z uwzględnieniem dotychczasowego zaangażo-
wania środków z funduszu remontowego podstawowego 
i celowego na poszczególnych nieruchomościach. Skumu-
lowanie odnawiania elewacji 
budynków, modernizacji wind 
w krótkim czasie, może do-
prowadzić do nadmiernego 
zadłużenia nieruchomości, co 
przy ich spłacie wymusi pod-
noszenie stawek poszczegól-
nych składników „opłat czyn-
szowych”,

- członkowie Rady uczestni-
czyli ponadto w przeglądach 
stanu technicznego nierucho-
mości, brali udział w odbio-
rze wykonywanych prac re-
montowych oraz konserwa-
cyjnych nieruchomości, przyj-
mując ewentualne uwagi 
mieszkańców, dotyczących 
ich wykonania,

- omawiano wnioski zgło-
szone na ostatnim przed pan-
demią zebraniu osiedlowym Członków SSM,

- Rada Osiedla bądź jej Prezydium rozpatrywała i opinio-
wała wpływające wnioski i pisma, m.in. dotyczące stanu 
technicznego budynków, dróg, chodników, miejsc parkingo-
wych w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 
możliwości dzierżawy terenu, najmu lokali użytkowych itp.

Następnie Dorota Łącka – kierownik administracji, 
przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres ma-
rzec 2020 - maj 2022 oraz zapoznała słuchaczy ze sta-
nem realizacji wniosków zgłoszonych podczas poprzed-
niego Zebrania Osiedlowego Członków SSM, jakie odby-

ło się w marcu 2020 roku. W zasobach osiedla „Tuwima” 
– jak mówiła – jest 10 nieruchomości mieszkalnych z 39 
budynkami, z blisko 2 tys. lokalami mieszkalnymi i po-

nad 3,5 tysiącami mieszkań-
ców. Przechodząc do oma-
wiania realizowanych za-
dań, m.in. w sprawie remon-
tów budynków - przypomnia-
ła o dociepleniach elewacji 
(H. Wróbla 5, 7, 15, 17, 
19, 21), usuwaniu płyt ace-
kolowych (H. Wróbla 1, 2), 
adaptacji budynków zgod-
nie z wymaganiami przepi-
sów pożarowych, systema-
tycznych przeglądach tech-
nicznych i pod kątem estety-
ki osiedla. Do ważniejszych 
zrealizowanych prac zaliczy-
ła też m.in.:

- remont balkonów 
– W. Korfantego 15A, B, H. 
Wróbla 17,

- likwidację glonów ze ścia-
ny frontowej – Leśna 7, 7A, 7B,

- wykonanie Decyzji Straży Pożarnej m.in. w zakresie za-
bezpieczenia przeciwdymnego, przystosowania dźwigów 
do zjazdów ppoż. czy montażu pionów hydrantowych – Le-
śna 13, 15, H. Wróbla 6,

- poszerzenie drogi dojazdowej wzdłuż budynków W. Kor-
fantego 7-9 w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dostęp-
ności jej służbom ratunkowym,

- remont śmietnika – W. Korfantego 10,
- wymianę dźwigów osobowych – Okrężna 1, 4, 5, Leśna 

15, W. Korfantego 2C. rg

Osiedle „Michałkowice”   Osiedle „Michałkowice” 

Droga, chodnik, śmieci
Zebranie osiedlowe Członków Spółdzielni z Michałkowic było jednym z krótszych, jakie odbyto podczas czerw-

cowego cyklu spotkań z mieszkańcami. Popołudniu, 21 czerwca br., w michałkowickim „Zameczku” omówio-
no najważniejsze osiedlowe problemy.

Do SSM, UM i MPGKiM

Osiedle „Tuwima”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 21 czerwca br. w DK „Chemik”:
1. Wystąpić do MPGKiM o zmianę godzin wywozu śmie-

ci na późniejsze - dotychczas odbywały się w godzi-
nach 5.30-5.45.

2. Zobowiązać SSM do wystąpienia do Urzędu Miasta 
z wnioskiem o zaniechanie inwestycji dotyczącej uru-
chomienia linii tramwajowej po byłej wąskotorówce.

3. Rozważyć wniosek o estetyzację terenu zielonego przy 
ul. Leśnej 13 od strony zachodniej, poprzez założenie 
klombu kwiatowego.

4. Rozważyć w planie remontów na rok 2023 budowę par-
kingu na miejscu zdewastowanego boiska przy budyn-
kach Okrężna 2, 3, 5, 7 

Część sprawozdawcza
Istotnym elementem każdego z ze-

brań była część poświęcona spra-
wozdaniom z działalności administracji 
oraz Rady Osiedla, na podstawie któ-
rych można zorientować się, co zosta-
ło wykonane, co jest planowane i o ja-
kich problemach dyskutowano na po-
siedzeniach Rady. W swojej wypowie-
dzi, Ewa Luty – kierownik administra-
cji wyliczyła zadania, jakie wykonano 
w latach 2020-2021 w ramach przy-
dzielonego funduszu remontowego. 
Wspomniała między innymi o:

- licznych robotach dekarskich przy 
kilkudziesięciu adresach, np. przy ul. 
Przyjaźni 8A, 10, 10B, 18, 18A, 18B, 
22, 22A, 22C, D, 24A, B, 36, 36A, B, 
38, 40, 40B, 42B, 44, 50A, Kościel-
nej 34, 34C, 36A, C, Wyzwolenia 
8C, Władysława Sikorskiego 2A, 4D, 

Kościelnej 34, 34C, Stawowej 6, 11, 
Pocztowej 11, Wyzwolenia 6A, B, 
8A, B, Obrońców Warszawy 1, 9,

- remoncie balkonów wraz z wymianą 
balustrad – Stawowa 7 i 11A (35 sztuk),

- naprawie schodów terenowych – 
Przyjaźni 36, 36B, 48, 48A, 

- likwidacji glonów – Stawowa 7 
(strona północna),

- malowaniu klatek schodowych i re-
moncie parterów – Przyjaźni 38, 40, 
40A-C, 42,

- naprawie uszkodzonego przyłącza 
kanalizacji deszczowej – Przyjaźni 22,

- naprawie kanalizacji deszczowej – 
Wł. Sikorskiego 1, Wyzwolenia 8-10, 

- budowie śmietnika wraz z drogą 
dojazdową – Wyzwolenia 10,

- remoncie nawierzchni parkingu 
wraz z uszczelnieniem kanalizacji – 
Pocztowa 11, Przyjaźni 46,

- remoncie chodnika – Wyzwole-
nia 8A-C,

- licznych robotach związanych z re-
montem instalacji odgromowej budynków.

Barbara Henel – wiceprzewodniczą-
ca Rady Osiedla, w swoim wystąpieniu 
przypomniała tematy, które omawiano na 
spotkaniach RO, poza bieżącymi spra-
wami dotyczącymi realizacji planów rze-
czowo-finansowych. Była to między in-
nymi kwestia zakończenia realizacji dro-
gi pożarowej i parkingu osiedlowego przy 
ulicy Przyjaźni 18-22 i wynikające z tego 
dalsze tematy inwestycyjne, jak np.:

- remont i doposażenie znajdującego 
się obok placu zabaw,

- ocena organizacji ruchu w tym re-
jonie, notoryczne łamanie przepisów 
drogowych przez kierowców skracają-
cych sobie tamtędy drogę. Temat spo-
tęgował remont ulicy Kościelnej.
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Innym kwestią – jak mówiła zastępczy-
ni przewodniczącego RO – była kwestia 
zagospodarowania budynku po byłym 
Gimnazjum nr 2. Rada Osiedla jedno-
głośnie protestowała przeciwko zamia-
nie przeznaczenia budynku na miesz-
kania socjalne. Uwagę Rady Osiedla 

przykuwa również temat zagospoda-
rowania trawnika pod skwer między 
budynkami Przyjaźni 24-26 i Kościel-
ną 34. Barbara Henel poprosiła o mobi-
lizację mieszkańców podczas nadcho-
dzącego głosowania w ramach Budże-
tu Obywatelskiego i głosowania na ten 
projekt obywatelski. Następne zagad-
nienie na jakie zwróciła uwagę dotyczy-
ło sprzątania klatek schodowych.

- Do Rady Osiedla dociera wiele 
negatywnych opinii od mieszkańców 
związanych z brakiem czystości na ko-
rytarzach klatek. Temat ten jest znany 
i usankcjonowany w obecnym regula-
minie. Niestety, bardzo dużo miesz-
kańców naszych budynków nie sprzą-
ta w ogóle, znajdując różnorodne tłu-
maczenia lub po prostu nie wypowia-
dając się w tym względzie. Szczegól-
nie dotyczy to mieszkań wynajmowa-
nych przez właścicieli innym osobom. 
Tu pojawia się również brak opłat za 
wywóz śmieci – podkreślała Barba-
ra Henel i kontynuowała: - Przez wie-
le miesięcy trwały rozmowy na te-
mat podwyżek ciepłej wody użytkowej, 
a w szczególności w budynkach Przy-
jaźni 4-26 oraz Kościelnej 34-36. Bu-
dynki te objęte są odrębną instalacją 
zasilania w ciepłą wodę użytkową pod-
grzewaną w lokalnej kotłowni gazo-
wej. Podwyżki cen gazu spowodowa-
ły, że koszt 1m3 ciepłej wody użytko-
wej wzrósł absurdalnie wysoko. W to-
ku licznych dyskusji poszukiwano al-
ternatywnych rozwiązań, m.in. O tech-
nicznych możliwościach podłączenia 
się poprzez ulicę Harcerską do sieci 
przy ulicy Stawowej. Ostatecznie oka-
zało się, że jest możliwe skorelowa-
nie przełączenia naszej części osie-

dla z podłączeniem Szkoły Podstawo-
wej nr 13 realizowanej przez Miasto. 
Wspólna inwestycja nie dość że bę-
dzie tańsza, to jeszcze istnieje możli-
wość częściowego jej dofinansowania, 
o które wystąpiło Miasto Siemianowice 
Śląskie w ramach programu likwidacji 

niskiej emisji – zaznaczała zastępca 
przewodniczącego RO.

Dyskusja
Na samym początku prowadzący ze-

branie Dariusz Bochenek zwrócił uwagę 
na zły stan drogi (wjazdu) między budyn-
kami Władysława Sikorskiego 2-4, bę-
dącą jednocześnie dojazdem do cmen-

tarza a która nie jest własnością SSM. 
Do Rady Osiedla wpływają takie wnio-
ski od mieszkańców tej części osiedla, 
by tę drogę odremontować. Przewodni-
czący Rady Osiedla mówił też o proble-
mie ciasnego przejazdu ulicą Władysła-
wa Sikorskiego od skrzyżowania z ulicą 
Wł. Andersa do terenu szkolnego Szko-
ły Podstawowej nr 4. Parkowanie wzdłuż 
jezdni uniemożliwia jakiekolwiek mijanie 
się samochodów na tym odcinku drogi. 

Z postulatem o remont chodnika bie-
gnącego wzdłuż ulicy Oświęcimskiej, 
od strony szczytów budynków przy uli-
cy Władysława Andersa 4-8 i usy-
tuowanych tam pawilonów handlo-
wych przyszedł na zebranie Krystian  
Kurek. - To chodnik przy budynkach 
Spółdzielni, ale jednak administrowa-
ny przez Urząd Miasta. Codziennie ko-
rzystają z niego wszyscy mieszkań-
cy z różnych zasobów, nie tylko Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej. Jego stan pozostawia wiele do ży-
czenia, dlatego składam taki właśnie 
wniosek – mówił mieszkaniec.

Na problem zalewania sufitu przed 
wejściem do klatki oraz ściany na 
pierwszym piętrze budynku przy uli-
cy Stawowej 7 zwróciła uwagę jed-

na z mieszkanek tej klatki schodowej. 
Krótko po zebraniu, służby techniczne 
ADM przeprowadziły przegląd i stwier-
dzono, że zatkana jest rura kanaliza-
cyjna. W celu wyeliminowania przy-
czyn zlecono niezbędne prace.

- Likwidacja stałych pojemników na 
odpady przy garażach potęguje dziś 
problem szybkiego zapełniania się 
pojemników na osiedlowych śmietni-
kach. Użytkownicy garaży w związ-
ku z tym w inny sposób pozbywają się 
nagromadzonych tam odpadów. Swo-
imi obserwacjami w kwestii gospodar-
ki odpadami komunalnymi podzielił się 
Krzysztof Śpiewak.

Tych kilka głosów w dyskusji za-
protokołowano w protokole z zebrania. 
Niespełna godzinna dyskusja przy-
niosła też ostatecznie jeden wniosek, 
przegłosowany później jednogłośnie 
do realizacji.

Za stolikiem pracowali
Warto odnotować, choćby z kroni-

karskiego obowiązku, że mieszkańcy 
w głosowaniu do Prezydium Zebrania, 
już na samym początku wybrali:

- Dariusza Bochenka – na przewod-
niczącego,

- Zdzisławę Skrzypiec-Kijo – na se-
kretarza,

- Barbarę Henel i Krystynę Płaczek 
na asesorów.

Natomiast w Komisji Wnioskowej za-
siedli: Janina Krzyżowska, Krystian 
Kurek i Marian Grabowski.

Dyskusji przysłuchiwali się Adam 
Cebula – przewodniczący Rady Mia-
sta i wiceprzewodniczący Rady Nad-
zorczej SSM, Jolanta Sobek – pre-
zes Zarządu SSM oraz Marek Greiner 
– pełnomocnik ds. Technicznych. rg

Osiedle „Michałkowice”
Wniosek przyjęty podczas 

Zebrania Osiedlowego 
przeprowadzonego 21 czerwca br. 

w „Zameczku”:
1. Wystąpić do Urzędu Miasta z wnio-

skiem o remont chodnika wzdłuż 
ulicy Oświęcimskiej, przy budyn-

kach Wł. Andersa 4, 6, 8.
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Osiedle „Bańgów” Osiedle „Bańgów” Osiedle „Bańgów”

Rzeczowa dyskusja
Zebranie Członków Spółdzielni z osiedla „Bańgów” było jednym z dłuższych spośród wszystkich siedmiu od-

bytych w czerwcowym cyklu spotkań z mieszkańcami SSM. A to ze względu przede wszystkim na dyskusję, 
w której poruszano wiele różnych zagadnień.

Prezydium, Komisja
Każde z zebrań osiedlowych – tak 

było i w „Bańgowie”, zorganizowane 
w sali gimnastycznej tutejszej szkoły 
– zaczynało przyjęcie porządku obrad 
i wybór Prezydium Zebrania oraz Ko-
misji Wnioskowej. Proponowane kan-
dydatury (głównie członków Rady Osie-
dla) były następnie głosowane przez 
zgromadzonych Członków Spółdziel-
ni przy pomocy otrzymanego przed ze-
braniem mandatu. Prezydium tego po-
południa utworzyli: Mieczysław Hojda 
(przewodniczący), Barbara Florek (se-
kretarz) oraz Małgorzata Germel i Da-
riusz Rzeźniczek (członkowie), z kolei 
w Komisji Wnioskowej zasiedli: Marcin 
Ciszewski (przewodniczący), Adam 
Dragański i Julian Spławski (człon-
kowie). Mając za sobą część formalną, 
można było przejść do kolejnego punk-
tu zebrania, którym były…
…sprawozdania RO i administracji
Ta część spotkań z mieszkańcami 

służy zapoznaniu Członków Spółdziel-
ni z działalnością Rady Osiedla i admi-
nistracji w danym okresie. To swoiste 
podsumowanie pracy, w tym przypad-
ku – ze względu na pandemię korona-
wirusa i niemożność przeprowadzenia 
zebrań osiedlowych w ubiegłym roku 
– za lata 2020 i 2021. W swojej wypo-
wiedzi, Mieczysław Hojda – przewod-
niczący RO przypomniał o kierunkach 
pracy Rady Osiedla na 2020 i 2021 
rok, wśród których były m.in.: stała, 
kwartalna ocena realizacji planu rze-
czowo-finansowego funduszu remon-
towego, planów długoterminowych, 
czy ładu, porządku i bezpieczeństwa 
w osiedlu. Przewodniczący RO nie 
omieszkał wspomnieć o tym, że w mi-
nionym okresie, po blisko 24 latach 
pracy na stanowisku kierownika admi-
nistracji, z końcem 2021 roku przeszła 
na emeryturę Danuta Morawiec. Skie-
rował do niej, w imieniu Rady Osiedla, 
podziękowania za pełne zaangażowa-
nie i uzyskane efekty, widoczne w in-
frastrukturze osiedla „Bańgów”.

Mieczysław Hojda w swoim spra-
wozdaniu, choć głównie dotyczyło ono 
lat ubiegłych, nawiązał również do pa-
lącego do dziś problemu drastycznych 
podwyżek w „opłacie czynszowej”, ja-
kie dotknęły mieszkańców „Bańgowa” 

(w tym również zasobów SM „Fabud”, 
a także części zasobów mieszkanio-
wych w Michałkowicach) od stycz-
nia bieżącego roku w kontekście cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody. 
Przewodniczący RO mówił: - Wynikły 
one z powodu dużej podwyżki, oko-
ło 112%, kupowanej przez Siemiano-
wicką Spółdzielnię Mieszkaniową od 
Tauron Ciepło, energii cieplnej dla ce-
lów centralnego ogrzewania i central-
nej ciepłej wody. Energia ta jest wy-
twarzana w kotłowni gazowej przy na-
szym osiedlu, której właścicielem wraz 
z całą siecią i urządzeniami jest firma 
Tauron Ciepło. Do kotłowni gazowej 
będącej własnością przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego brak jest preferencji 
cenowej jaką zastosowano dla kotłow-
ni gazowej będącej własnością spół-
dzielni mieszkaniowej czy też wspól-
noty mieszkaniowej. Tak więc staliśmy 
się, podobnie jak wiele innych spół-
dzielni i wspólnot w kraju, ofiarami luki 
prawnej, skazującej nas na drastyczne 
podwyżki ciepła i centralnej ciepłej wo-
dy. Dysproporcje czynszowe naszych 
mieszkańców pogłębiają także zróżni-
cowane koszty centralnego ogrzewa-
nia i podgrzewania 1m3 ciepłej wody 
w poszczególnych węzłach cieplnych, 
mamy ich w sumie siedem. W związku 
z zaistniałą sytuacją, Zarząd Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
podjął i podejmuje działania zmierzają-
ce do ograniczenia negatywnych skut-
ków tego stanu rzeczy dla naszych 
mieszkańców. Na posiedzeniach Ra-
dy Osiedla od stycznia, przy udzia-
łem mieszkańców osiedla, omawiane 
są systematycznie działania Zarządu 
– podsumowywał Mieczysław Hojda.

Kolejne sprawozdanie z działalno-
ści dotyczyło osiedlowej admini-
stracji. Nowa kierownik administracji, 
Wioleta Bednarek (od kwietnia br.) 
objęła administrację w bardzo trud-
nym okresie, o czym wspomniał wcze-
śniej przewodniczący Rady Osiedla – 
napięcia związanego z niejasną sytu-
acją względem kotłowni gazowej „Tau-
ron Ciepło” i nieobjęciem ustawową 
ochroną, tzw. „ustawą ochronną ga-
zową (z 26 stycznia br.) grupy odbior-
ców, w tym społeczności „Bańgowa” 
przed podwyżkami.

Nie temu jednak poświęcone było 
sprawozdanie ADM. W swojej wypo-
wiedzi, nawiązując do lat 2020 i 2021 
roku, Wioleta Bednarek przypomnia-
ła najważniejsze zadania remontowe, 
realizowane w osiedlu „Bangów” – od 
robót dekarskich, przez liczne robo-
ty remontowe na balkonach, zabudo-
wę osiedlowych śmietników (M. Skło-
dowskiej-Curie 1, Władysława Rey-
monta 8, 36), malowanie klatek (Wł. 
Reymonta 38-44) po roboty elektrycz-
ne związane z remontem instalacji od-
gromowej budynków (Wł. Reymonta 
50-56, M. Skłodowskiej-Curie 61-89, 
Karola Szymanowskiego 1-14) czy 
wymianą betonowych słupów oświetle-
nia ulicznego na nowe wraz z wymia-
ną kabli biegnących w ziemi (Wł. Rey-
monta 2-36).

W dalszej części wypowiedzi, kie-
rowniczka ADM przybliżyła realizację 
bieżącego planu remontów, zatwier-
dzonego przez Radę Nadzorczą SSM 
pod koniec ubiegłego roku.

Na koniec swojej wypowiedzi pod-
kreśliła też wagę współpracy z Ra-
dą Osiedla, złożoną z mieszkańców 
osiedla, podkreślając fakt, iż ten or-
gan struktur spółdzielczych jest istot-
nym głosem doradczym i opiniotwór-
czym przy podejmowaniu niejedno-
krotnie trudnych decyzji.

Zestaw trudnych pytań do…
Czerwcowe zebranie osiedlowe 

zgromadziło kilkudziesięciu Członków 
Spółdzielni z osiedla „Bańgów”, żywo 
interesujących się sprawami osiedla, 
a przede wszystkim ciągiem dalszym 
sprawy podwyżek w „opłacie czynszo-
wej”. Dyskusje podczas corocznych 
zebrań osiedlowych Członków Spół-
dzielni z „Bańgowa” zwykle są bardzo 
rzeczowe i realnie oddające to, czym 
żyje lokalna społeczność. Zarząd Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, spodziewając się licznego zainte-
resowania, zaprosił osoby spoza śro-
dowiska Spółdzielni związane z kwe-
stią energii cieplnej tak, by mogły wyja-
śnić drażliwy temat i przedstawić moż-
liwości rozwiązania. Na zebraniu byli 
obecni przedstawiciele spółki Tau-
ron Ciepło – największego dostawcy 
ciepła sieciowego w aglomeracji ślą-
sko-dąbrowskiej – Wojciech Frank, 
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wówczas wiceprezes Tauron Ciepło 
a dziś prezes Energetyki Cieszyńskiej 
oraz Arkadiusz Misiak – dyrektor Biu-
ra Obsługi, a także Michał Cisowski – 
audytor energetyczny.

Na początku Michał Cisowski przed-
stawił, w dużym skrócie, propozycję 
zmniejszenia kosztów ogrzewania 
i c.w.u. w osiedlu „Bańgów”, tj. ogra-
niczenie kosztów związanych z mo-
cą zamówioną, optymalizacją tempe-
ratury ciepłej wody, by nie genero-
wać dodatkowych kosztów, montowa-
nia cyrkulacji termostatycznych i pod-
jęcia działań w zakresie opłaty sta-
łej i zmiennej, czyli ograniczenia cyr-
kulacji.

A dalej to już był głos mieszkańców. 
Pierwszy dotyczył prośby o odcięcie 
dopływu ciepłej wody do mieszkań na 
czas prowadzonych prac w momencie, 
gdy dochodzi do awarii, by w ten spo-
sób nie generować dodatkowych kosz-
tów. Tę kwestię poruszył Szczepan 
Skorupiński. W odpowiedzi od przed-
stawicieli „Tauron Ciepło” usłyszał, że 
spółka sprzedaje „ciepło”, a nie wodę, 
tak więc nie ma możliwości jej zakrę-
cenia. Marek Grzyb – zastępca Preze-
sa SSM ds. Technicznych, dodał póź-
niej, że każdorazowo, kiedy następu-
je awaria lub Spółdzielnia ma wiedzę 
o jakichś zaplanowanych robotach, na 
pierwszych drzwiach klatek schodo-
wych pojawiają się komunikaty o tym. 
Niemniej, co też zasugerował audytor 
energetyczny, temat zakręcenia wody 
może zostać przedyskutowany.

Kwestię brudnej wody płynącej od 
czasu do czasu z kranów po wystę-
powaniu awarii poruszył Marek Ba-
ranowski. Odpowiedzi udzielił mu 
Marek Grzyb, który wyjaśnił, że w sy-
tuacji gdy zatrzymany zostaje obieg 
wody, powstały osad osadza się na 
poziomach. Podczas ponownego uru-
chomienia, osad ten może przez ja-
kiś czas krążyć w rurach, co mo-
że mieć przełożenie na jakość wo-
dy. Dodatkowo poinformował, że na 
stacjach zamontowane są filtry, które 
oczyszczają wodę z zabrudzeń, jed-
nakże podczas awarii nie są w sta-
nie wychwycić wszystkich. Na każdej 
stacji zamontowane są również sta-
cje uzdatniania wody, które powodu-
ją wiązanie osadów w większe cząst-
ki i są filtrowane. Niestety, podczas 
awarii to rozwiązanie nie do końca 
zdaje egzamin.

O termin montażu wodomierzy z od-
czytem radiowym w osiedlu „Bań-
gów”, tak by nie była konieczna wi-

zyta pracownika w domu, zapytała  
Alicja Mikulik. W odpowiedzi usłysza-
ła, że w 2021 roku weszła w życie 
ustawa nakładająca na zarządców bu-
dynków wielolokalowych obowiązek in-
stalowania zdalnych ciepłomierzy i wo-
domierzy do 1 stycznia 2027 roku z za-
znaczeniem, że wymiana może nastą-
pić po 60 miesiącach od poprzednie-
go montażu. W „Bańgowie” większość 
(tradycyjnych) wodomierzy wymienia-

na była w 2020 roku, więc wodomierze 
nowszej generacji z odczytem zdal-
nym w tym osiedlu będą wymieniane 
najwcześniej w 2025 roku.

Kolejny wątek dyskusji dotyczył zróż-
nicowania ceny podgrzewu wody, 
mieszkanka pytała: Dlaczego nie ma 
jednakowej ceny na całym osiedlu? 
Audytor energetyczny, Michał Cisow-
ski wyjaśnił, że nie ma możliwości, aby 
cena była jednakowa w całym osiedlu 
lub w każdym osiedlu, bowiem osiedla 
(budynki) zasilane są z różnych wy-
mienników ciepła. W osiedlu „Bańgów” 
zawsze były różnice w cenie podgrze-
wania wody na każdej stacji, jednakże 
po podwyżkach gazu te ceny się tym 
bardziej zróżnicowały. Przepisy nało-
żone w prawie energetycznym nie po-
zwalają na rozliczenie ogólne całe-
go osiedla, wobec czego, rozliczenie 
następuje z 7 liczników zamontowa-
nych na każdej stacji. Wojciech Frank 
z Tauron Ciepło dodał, że w każdym 
budynku, jak i w każdym mieszkaniu 
może być inne zużycie wody. Każdy 
budynek ma swój licznik, na podsta-
wie którego wystawiana jest faktura, 
na co przekłada się cena podgrzewa-
nia ciepłej wody. Wysoka cena za pod-
grzewanie wody wynika z drastycz-
nych podwyżek za gaz. Jak akcen-
tował przedstawiciel Tauron: w 2018 

kotłownie spółki, w tym ta bańgow-
ska, przechodziły swoistą transforma-
cję – myśląc proekologicznie, nastąpiło 
odejście od węgla i przejście na zasila-
nie gazem. Wówczas trudno było przy-
puszczać, że nastąpi to, co się stało 
z cenami gazu, co ma przełożenie dziś 
na wysokie rachunki mieszkańców.

Kolejna mieszkanka osiedla podzieli-
ła się na zebraniu swoimi obserwacja-
mi w kwestii temperatury ciepłej wo-

dy i ogrzewania w weekendy. Jej zda-
niem, następuje zmniejszenie tempe-
ratury na czas weekendowy. Marek 
Grzyb – zastępca Prezesa SSM ds. 
Technicznych wyjaśnił, że taki me-
chanizm w SSM nie funkcjonuje. Tem-
peratura ciepłej wody ustawiana jest 
zgodnie z tabelą regulacyjną, która ma 
swoje stałe wytyczne. Natomiast jeżeli 
chodzi o ogrzewanie, uzależnione jest 
to od temperatury na zewnątrz – gdy 
temperatura na dworze spada, wzra-
sta temperatura zasilania. Fachowo 
nazywa się to „automatyka pogodo-
wa” – i taki system centralnego ogrze-
wania funkcjonuje w naszej Spółdziel-
ni od przełomu XX i XXI wieku.

Następnie dyskusja zeszła na kwe-
stię podjętych działań w sprawie zmi-
nimalizowania skutków wysokich pod-
wyżek w „opłatach czynszowych” 
związanych z ciepłem i kotłownią za-
silaną paliwem gazowym, które wyge-
nerowało wzrost.

O podjętych przez Spółdzielnię 
działaniach, również przy współpra-
cy z Urzędem Miasta, radnymi czy 
mieszkańcami osiedla mówiła Jolan-
ta Sobek – prezes Zarządu SSM oraz 
Mieczysław Hojda – przewodniczący 
Rady Osiedla. Zasygnalizowano o ko-
lejnych próbach wpłynięcia na rzą-

ciąg dalszy na str. 32
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Zgodnie z zapowiedzią publikujemy całościową informację podsumowującą tegoroczne Osiedlowe Zebrania 
Członków i Mieszkańców SSM. Materiał był prezentowany podczas obrad Rady Nadzorczej i został przyjęty.

INFORMACJA
O ODBYTYCH ZEBRANIACH OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW I MIESZKAŃCÓW SIEMIANOWICKIEJ 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DNIACH 13, 14, 20, 21, 22. 06. 2022 r.

dzących, jak i rozmowach z przedsta-
wicielami Tauron Ciepło. Od zebra-
nia osiedlowego minęło kilka tygodni, 
a sprawa dalej jest w toku. Mija ósmy 
miesiąc batalii.

Kolejnych kilka głosów 
w dyskusji objęło zupełnie in-
ne sprawy, przeważnie doty-
czące lokalnych, mniejszych 
problemów. Na przykład Be-
ata Kasiuk poruszyła temat 
gnieżdżących się w osiedlu 
gołębi i zanieczyszczeń bu-
dynków. W odpowiedzi usły-
szała, że te sprawy można na 
bieżąco zgłaszać w osiedlo-
wej administracji i wówczas 
ADM stara się podejmować 
adekwatne działania, choć – 
jak zaznaczyła kierowniczka 
administracji – te działania są 
do października mocno ogra-
niczone ze względu na ochronę praw-
ną w kontekście trwającego sezonu lę-
gowego ptaków. W sprawie możliwo-
ści przywrócenia przystanku autobuso-
wego w obrębie dyskontu „Biedronka” 
przy ulicy Bańgowskiej mówiła z ko-
lei Gizela Król. Radny Rady Miasta – 
Adam Cebula odparł, że sprawa jest 
w toku. Inna mieszkanka osiedla zwró-
ciła z kolei uwagę na bałagan wokół 
śmietnika w rejonie sklepów przy uli-
cy Władysława Reymonta 14 i taraso-

wanie chodnika przy sklepie przez sa-
mochody dostawcze. Wioleta Bedna-
rek – kierowniczka ADM poinformowa-
ła, że wystosowano już pismo do na-
jemców sklepów w sprawie obowiązku 
utrzymania porządku, z kolei odnośnie 

blokowania chodnika odpowiedziano, 
że problem występuje tylko na czas 
rozładunku towarów do sklepu/ów.

O składniki funduszu remontowe-
go, a także z prośbą o udostępnianie 
przed corocznymi zebraniami osiedlo-
wymi sprawozdań z działalności ad-
ministracji zwróciła się z kolei Iwona 
Szarkowicz. Zastępca Prezesa ds. Fi-
nansowo-Księgowych – Krystyna Śli-
wiok poinformowała, że taka szczegó-
łowa publikacja na ten temat pojawi-

ła się w gazecie „Moja Spółdzielnia” nr 
4/2020. Zapewniła też, że sprawozda-
nie administracji będzie kolportowane 
do skrzynek mieszkańców „Bańgowa” 
przed kolejnym zebraniem.

Pod koniec dyskusji, przewodniczą-
cy Rady Miasta Adam Cebu-
la poprosił o „zwiększenie czuj-
ności” w sprawie jednej miesz-
kanki osiedla z ulicy Włady-
sława Reymonta cierpiącej na 
syllogomanię, czyli patologicz-
ne zbieractwo odpadów. Jak 
zauważył, osoba ta, od cza-
su ubiegłorocznej akcji, kiedy 
to, po wyroku sądu, udało się 
z jej mieszkania pozbyć niemal 
wszystkich odpadów czyniąc 
ulgę współmieszkańców, po-
nownie gromadzi w nim duże 
ilości śmieci. Mieczysław Hojda 
– prowadzący zebranie, zasu-
gerował wpisanie tego proble-

mu do wniosków końcowych.
Ponad dwugodzinne zebranie Człon-

ków Spółdzielni z osiedla „Bańgów” 
obfitowało w konkrety. Poruszono du-
żo, często niełatwych w zrozumieniu 
i zawiłych problemów. Zaprotokołowa-
no 3 wnioski. Pewne jest, że tego typu 
spotkania są potrzebne. A choćby po 
to, by rozwiewać wszelkie wątpliwości 
nie poprzez indywidualne sąsiedzkie 
rozmowy – a na szerszym forum.

Rafał Grzywocz

Osiedle „Bańgów” Osiedle „Bańgów” Osiedle „Bańgów”

Rzeczowa dyskusja

Osiedle „Bańgów”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 22 czerwca br. w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 16:

1) Wniosek do SSM oraz Tauron Ciepło o rozważenie 
możliwości wyłączenia pomp cyrkulacyjnych w sytuacji 
gdy w stacji wymienników ciepło wystąpi awaria urządzeń 
grzewczych i możliwości zabudowy zaworów odpuszcza-
jących na instalacji poziomej c.c.w.

2) Wniosek o zobligowanie SSM do monitorowania sytu-
acji i zgłoszenie odpowiednim służbom kwestii zbieraczki 
odpadów zamieszkującej przy ul. Wł. Reymonta.

3) Wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Siemiano-
wic Śląskich o przywrócenie przystanku autobusowego 
w obrębie sklepu „Biedronka” przy ul. Bańgowskiej.

Ilość uprawnionych Członków do 
udziału w zebraniach osiedlowych wy-
nosiła 14 559, z czego udział wzię-
ło ogółem 194 osoby, z tego upraw-
nionych do głosowania 155 Członków 
Spółdzielni.

W Zebraniach uczestniczyli członko-
wie Rady Nadzorczej, Rad Osiedlo-
wych i Zarządu zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zebrań. Na zapro-
szenie Zarządu w Zebraniach uczest-
niczyli przedstawiciele Rady Mia-
sta, Policji i Straży Miejskiej. Człon-
kowie Zarządu oraz Kierownicy Osie-
dli uczestnicząc w Zebraniach udziela-
li szczegółowych wyjaśnień w podno-
szonych sprawach.

W związku z tym, że mieszkańcy osie-
dla „Bańgów” otrzymali wysokie podwyż-
ki za c.o. i c.w.u., Zarząd SSM na Zebra-
nie Osiedlowe zaprosił również przed-
stawicieli Spółki Tauron Ciepło oraz au-
dytora, którzy w przystępny sposób wy-
jaśnili mieszkańcom przyczyny wzrostu 
opłat za c.o. i c.w.u., ponadto odpowia-
dali na zadawane im pytania dotyczące 
m.in. czynników wpływających na cenę 
jednostkową GJ itp., możliwości zmiany 
bądź innego podłączenia źródła ciepła. 
Przedstawiciele Spółki zapewnili miesz-
kańców, iż wspólnie z Zarządem SSM 
będą szukać rozwiązania problemu.

W Zebraniach na poszczególnych 
osiedlach udział wzięli:

Osiedle Młodych:
– Rada Nadzorcza – Jerzy Kurzawa, 

Piotr Majnusz
– Zarząd SSM – Jolanta Sobek, Ma-

rek Grzyb, Krystyna Śliwiok
– Rada Osiedlowa – Gabriela Bedna-

rek, Jan Ksol, Urszula Madeja, Sta-
nisław Tomalik, Leszek Wielogórski

– Rada Miasta – Marcin Janota
– Straż Miejska – Mariola Hampel

Osiedle Węzłowiec:
– Rada Nadzorcza - Wiesław Jaź-

wiec, Damian Łączyński, Marcin 
Klimczak

– Zarząd SSM – Jolanta Sobek, Ma-
rek Grzyb, Krystyna Śliwiok, Marek 
Greiner

ciąg dalszy ze str. 31
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– Rada Osiedlowa – Wiesław Gola, 
Andrzej Waldera, Karol Buchta, Ja-
kub Nowak, Karol Szelest

– Rada Miasta – Marcin Janota, To-
masz Nawara

– Straż Miejska – Mariola Hampel
Osiedle Chemik:

– Rada Nadzorcza – Wanda Stolar-
czyk

Zarząd SSM – Marek Grzyb, Krysty-
na Śliwiok

– Rada Osiedlowa – Wojciech Mat-
czak, Jan Dudek, Ewa Dinges, An-
drzej Sławiński, Krzysztof Kusz, 
Stefan Janda

– Rada Miasta – Wojciech Matczak, 
Andrzej Gościniak

Osiedle Centrum:
– Rada Nadzorcza – Andrzej Jagiełło, 

Joanna Baranowicz-Pluskwik
– Zarząd SSM – Jolanta Sobek, Ma-

rek Greiner
– Rada Osiedlowa – Elżbieta Hołow-

czak, Barbara Merta, Teresa Woź-
niak, Józef Dworski,  Stanisław So-
lowski, Jerzy Koszorek, Tadeusz 
Dudek

– Rada Miasta – Marcin Janota
– Policja – sierż. szt. Kamil Koziara

Osiedle Tuwima:
– Rada Nadzorcza – Maria Lech, Zbi-

gniew Jarosz, Bronisław Breguła
– Zarząd SSM –  Marek Grzyb, Kry-

styna Śliwiok
– Rada Osiedlowa – Danuta Kwiat-

kowska, Wiesława Mika, Beata Ber-
nacikowska, Ryszard Osyra

– Rada Miasta – Grzegorz Mól, Mar-
cin Janota, Bartłomiej Pieczykolan

Osiedle Michałkowice:
– Rada Nadzorcza – Barbara Henel, 

Stefania Dziura-Lattka
– Zarząd SSM – Jolanta Sobek, Ma-

rek Greiner

– Rada Osiedlowa – Dariusz Boche-
nek, Ilza Głogowska, Krystian Ku-
rek, Janina Krzyżowska, Zdzisława 
Skrzypiec-Kijo, Marian Grabowski, 
Piotr Cieluch

– Rada Miasta – Adam Cebula
Osiedle Bańgów:

– Rada Nadzorcza – Adam Cebula
– Zarząd SSM – Jolanta Sobek, Ma-

rek Grzyb, Krystyna Śliwiok, Marek 
Greiner

– Rada Osiedlowa – Mieczysław 
Hojda, Marcin Ciszewski, Barba-
ra Florek, Dariusz Rzeźniczek, Ju-
lian Spławski, Małgorzata Germel, 
Adam Dragański

– Rada Miasta –  Beata Gałecka, 
Marcin Janota

– Straż Miejska – Adam Adamski

– Tauron Ciepło – Wojciech Frank 
(Wiceprezes Zarządu), Arkadiusz 
Misiak

– Audytor – inż. Michał Cisowski
Po wysłuchaniu Sprawozdań 

Przewodniczących Rad Osiedli oraz 
Kierowników Administracji, głos za-
brali obecni na Zebraniach miesz-
kańcy. Każdy z poruszonych pro-
blemów został wyjaśniony przez 
Kierownika administracji lub człon-
ka Zarządu.

W czasie Zebrań osiedlowych 
mieszkańcy poruszali sprawy doty-
czące m.in: wykonania przejść dla pie-
szych oraz świateł, remontów chodni-
ków, kontroli funkcjonowania dźwigów 
osobowych, budowy parkingu, wycin-
ki drzew czy przywrócenia przystanku 
autobusowego.

Po wysłuchaniu wszystkich gło-
sów Komisje Wnioskowe przedstawi-
ły i poddały pod głosowanie składane 
przez Członków wnioski, z czego 16 
zostało przyjętych do realizacji.

Do Zarządu SSM skierowano  
– 3 wnioski

Do Administracji skierowano  
– 3 wnioski

Do Urzędu Miasta skierowano  
– 7 wniosków

Do MPGKiM skierowano 
– 1 wniosek

Do Tauron Ciepło Sp. z o.o.  
– 1 wniosek

Do właścicieli terenu przy pawilo-
nach handlowych przy ul. Kapicy 14 A-F 
 i 16 A-D – 1 wniosek

Poruszane problemy i przyjęte wnio-
ski oraz głosy redagowane pod adre-
sem Spółdzielni czy Administracji Osie-
dlowych wskazują, że mieszkańcy po-
zytywnie oceniają działania Rad Osie-
dlowych, Administracji Osiedla oraz 

Rady Nadzorczej i Zarządu Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Reasumując, Zarząd pozytywnie 
ocenia przebieg Zebrań osiedlowych, 
w szczególności pod względem przy-
gotowania materiałów sprawozdaw-
czych oraz sprawnego przeprowadze-
nia wszystkich spraw proceduralnych.

Wszystkie przyjęte wnioski będą 
przedmiotem wnikliwej analizy pod ką-
tem ich realizacji. Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa wystąpi do in-
stytucji zewnętrznych o realizację 
wniosków z Zebrań ich dotyczących. 
Pozostałe wnioski skierowane do Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w części będą przekazane do re-
alizacji przez Administracje Osiedlo-
we, a w odpowiedniej części przez Za-
rząd SSM.

Treść wniosków stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej informacji.

***
„MS” publikowało je w relacjach z po-

szczególnych Zebrań.

Dane z poszczególnych osiedli przedstawia poniższa tabelka

Osiedle Ilość członków:
Ilość osób obecnych 

na zebraniu:

Ilość Członków 
obecnych na 

zebraniu:

% obecnych
na Zebraniu

„Młodych” 2354 25 24 1,06

„Węzłowiec” 2611 29 24 1,11

„Chemik” 2483 23 21 0,93

„Centrum” 1745 25 22 1,43

im. Juliana Tuwima 2361 21 16 0,89

„Michałkowice” 2004 28 19 1,4

„Bańgów” 1001 43 29 2,9

RAZEM: 14559 194 155 1,07
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Zebrania osiedlowe 2022

Odpowiedzi na wnioski do Urzędu Miasta
Pod koniec lipca br. do Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z magistratu wpłynęło pismo - znak 

ZO.152.45.2022 - z odpowiedziami na wnioski, jakie zaproponowali i przegłosowali do realizacji 
członkowie SSM podczas corocznych zebrań osiedlowych.
Adam Skowronek – sekretarz mia-

sta odnosi się w nim do 7 wniosków 
jakie sformułowano w trakcie Zebrań 
i następnie skierowano do Urzędu 
Miasta Siemianowice Śląskie. 
W dokumencie czytamy:

W odpowiedzi na pismo, któ-
re wpłynęło do Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie w dniu 
11. 07. 2022 r. poniżej informu-
ję o terminie i sposobie realiza-
cji wniosków skierowanych do 
tutejszego Urzędu Miasta.

Osiedle Bańgów:
przywrócenie przystanku 
autobusowego w obrębie 

sklepu „Biedronka”  
przy ul. Bańgowskiej

Temat przywrócenia przy-
stanku autobusowego przy ul. 
Bańgowskiej na wysokości bu-
dynku przy ul. Reymonta 1 – 
przed supermarketem „Bie-
dronka” był już omawiany na 
posiedzeniu Komisji ds. Orga-
nizacji Ruchu w dniu 18 listopa-
da 2021 r. Komisja wyznacze-
nie dodatkowego przystanku 
przy ul. Bańgowskiej zaopinio-
wała negatywnie. Obecnie przy 
Osiedlu Bańgów zlokalizowane 
są trzy przystanki autobusowe:

„Bańgów Zachodnia”,
„Bańgów Kościół”,
„Bańgów Przychodnia n/ż”
Odległość między przystankami wy-

nosi:
1. „Bańgów Przychodnia n/ż” – „Bań-

gów Kościół” = 900 m,
2. „Bańgów Przychodnia n/ż” – „Bań-

gów Zachodnia” = 350 m,
3. „Bańgów Zachodnia” – „Bańgów Ko-

ściół” = 650 m.
Przykładowy czas dojścia z budynku 

przy ul. Reymonta nr 26 wynosi:
1. do przystanku „Bańgów Zachod-

nia” = 4 minuty (odległość 300 m),
2. do przystanku „Bańgów Kościół” = 

4 minuty (odległość 280 m).
Uruchomienie dodatkowego nowe-

go przystanku przy ul. Bańgowskiej: 
„Bańgów Bańgowska” (nazwa robo-
cza) w pobliżu wjazdu do supermarke-
tu „Biedronka” spowoduje, że:

1. odległość między przystankami 
wyniesie: „Bańgów Przychodnia n/ż” - 

(460 m) – nowy: „Bańgów Bańgowska” 
– (440 m) – „Bańgów Kościół”,

2. odległość między przystankami 
wyniesie: „Bańgów Zachodnia” – (210 

m) – nowy: „Bańgów Bańgowska” – 
(440 m) – „Bańgów Kościół”.

Przykładowy czas dojścia z budynku 
przy ul. Reymonta nr 26 do przystanku 
„Bańgów Bańgowska” wynosiłby 3 mi-
nuty (odległość 230 m).

Zgodnie z wytycznymi w polskiej 
praktyce przyjmuje się za strefę od-
działywania przystanków transportu pu-
blicznego obszar w promieniu od 500 m 
do 1 000 m. Odpowiada to czasowi doj-
ścia od 6 do 12 minut, przyjmując śred-
nią prędkość pieszego ok. 5 km/h. W li-
teraturze można znaleźć informacje, iż 
jako akceptowalne odległości dojścia 
do przystanku uznaje się takie, które 
mieszczą się w granicach 400 - 600 m 
lub nie przekraczają w centrum 5 minut, 
a w osiedlu mieszkaniowym i w dzielni-
cy przemysłowej 12 minut.

Obecny układ przystanków przy Osie-
dlu Bańgów te warunki spełnia. Utwo-
rzenie kolejnego przystanku spowo-

duje, że odległość między przystan-
kami zmniejszy się do 210 m, a czas 
dojścia skróci się o jedną minutę. Po-
nadto należy mieć na uwadze, że no-

wy przystanek byłby przystan-
kiem obustronnym bez zatok 
obsługującym linie autobusowe 
nr 96, 196, 664 i 665 oraz linię 
nocną nr 30N, gdzie zwiększa 
się natężenie ruchu kołowego 
w związku z rozbudową miesz-
kaniową Bańgowa i Przełajki, 
a także generowałby dodatko-
we koszty związane z letnim 
i zimowym utrzymaniem (od-
śnieżanie, zamiatanie, utrzyma-
nie czystości).

Osiedle Centrum:
rozważenie możliwości 
doświetlenia przejść dla 

pieszych wzdłuż  
ul. Powstańców

Urząd Miasta Siemianowice 
Śląskie wystąpił z zapytaniem 
do Komendy Miejskiej Policji 
w Siemianowicach Śląskich 
o opinię odnośnie zasadności 
doświetlenia ośmiu przejść dla 
pieszych zlokalizowanych na 
ul. Powstańców. Po uzyska-
niu opinii policji, jeżeli potwier-
dzona zostanie zasadność do-
świetlenia ww. przejść dla pie-

szych, przy konstruowaniu budżetu 
miasta na rok 2023, zostanie przed-
stawiona propozycja sfinansowania in-
westycji. Realizacja nastąpi, jeżeli Ra-
da Miasta Siemianowic Śląskich przy-
zna środki na ten cel.

Osiedle Michałkowice:
remont chodnika wzdłuż 

ul. Oświęcimskiej, przy budynkach 
Andersa 4, 6, 8

Zadania inwestycyjne na rok bieżą-
cy zostały już zaplanowane, zatem re-
mont chodnika wzdłuż ul. Oświęcim-
skiej przy budynkach Andersa 4, 6, 8 
może zostać wykonany w przypad-
ku posiadanych oszczędności w Bu-
dżecie Miasta lub zostanie wpisany do 
propozycji na rok 2023.

Osiedle Młodych:
wykonanie przejścia dla pieszych 

pomiędzy Centrum Kultury 
a wyjazdem z ul. Teatralnej wraz 

z montażem lustra
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Wykonanie przejścia dla pieszych 
we wskazanym miejscu znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch 
przystanków autobusowych bez zatok 
oraz dwóch dróg wylotowych. Wyty-
czenie przejścia dla pieszych w takim 
miejscu tak, aby było zgodne z odpo-
wiednimi przepisami i zapewniało pie-
szym bezpieczeństwo jest niemożliwe.

Osiedle Młodych:
wykonanie świateł na pasach 
dla pieszych w rejonie Szkoły 

Podstawowej nr 1 oraz  
przy pl. Skrzeka i Wójcika 

w kierunku fotografa
Zadania inwestycyjne na rok bieżący 

zostały już zaplanowane, zatem wyko-
nanie sygnalizacji świetlnej w rejonie 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz przy ul. 
Skrzeka i Wójcika w kierunku fotografa 
w ramach akcji „Bezpieczne przejścia” 
może zostać wykonane w przypad-
ku posiadanych oszczędności w Bu-
dżecie Miasta lub zostanie wpisane do 
propozycji na rok 2023.

Osiedle Tuwima:
zaniechanie inwestycji dotyczącej 
uruchomienia linii tramwajowej po 

byłej wąskotorówce
Komunikacja tramwajowa w Siemia-

nowicach Śląskich realizowana jest 
przez 2 linie, jest komunikacją szcząt-
kową. Celem rozszerzenia układu po-
łączeń tramwajowych Prezydent Mia-
sta Siemianowice Śląskie wystoso-
wał w 2020 roku do Górnośląsko -  
-Zagłębiowskiej Metropolii (da-
lej GZM) oraz spółki Tramwaje Ślą-
skie stosowny wniosek o uzupełnie-
nie w kolejnym etapie realizacji pro-
jektu pn.: „Usprawnienie istniejące-
go systemu komunikacji publicznej na 
terenie Aglomeracji Śląsko - Zagłę-
biowskiej poprzez zwiększenie udzia-
łu przyjaznego środowisku transportu 
tramwajowego”.

Przesłany wniosek przedstawiał kil-
ka koncepcji budowy nowej linii tram-
wajowej w Siemianowicach Śląskich. 

Warianty rozbudowy sieci tramwajo-
wej umożliwią skomunikowanie roz-
wijających się dzielnic Miasta, a tym 
samym ograniczenie liczby korzysta-
jących z innych, mniej ekologicznych 
środków transportu.

Realizacja rozbudowy sieci tram-
wajowych w każdym z ww. wariantów 
umożliwi także dalszą rozbudowę po-
łączeń tramwajowych w kierunku pół-
nocnym, wschodnim i zachodnim Gmi-
ny. Ewentualne rozpoczęcie inwesty-
cji będzie możliwe po pozyskaniu po-
zabudżetowych środków finansowych, 
np. z Unii Europejskiej na ten cel.

GZM w ramach budowy Kolei Metro-
politalnej zlecił wykonanie „Wstępnego 
Studium Wykonalności Kolei Metropo-
litalnej na terenie Górnośląsko - Zagłę-
biowskiej Metropolii” (dalej WSWKM). 
W ramach opracowania ww. dokumen-
tu ma zostać wykonana szczegóło-
wa analiza ruchowa oraz przedstawio-
ne propozycje wariantów rozwiązań, 
w tym odpowiedź na pytanie odnośnie 
celowości i zasadności budowy nowej 
linii tramwajowej. WSWKM ma zostać 
ukończone w 2024 roku. Żadne decy-
zje odnośnie rozpoczęcia inwestycji 
nie zostały podjęte.

Osiedle Tuwima:
wystąpić do MPGKiM o zmianę 

godzin wywozu śmieci na 
późniejsze – dotychczas odbywają 

się w godzinach 5.30 - 5.45  
(rejon ulic H. Wróbla 2 i 3)

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie 
zwrócił się z prośbą do Wykonawcy 
realizującego usługi w ramach umo-
wy na odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych z terenu miasta 
Siemianowice Śląskie o dołożenie sta-
rań, aby odbiory odpadów komunal-
nych odbywały się w sposób niezakłó-
cający spoczynku nocnego i nie wcze-
śniej niż od godz. 6.00.

Wykonawca został również poinfor-
mowany o ewentualnych konsekwen-
cjach naruszania ciszy nocnej, jak 

i spokoju publicznego, o którym mó-
wi kodeks wykroczeń w art. 51. Sta-
nowi on, że: „kto krzykiem, hałasem, 
alarmem lub innym wybrykiem zakłó-
ca spokój, porządek publiczny, spo-
czynek nocny albo wywołuje zgorsze-
nie w miejscu publicznym, podlega ka-
rze aresztu, ograniczenia wolności al-
bo grzywny”.

Nadmienić jednak należy, że żad-
na ustawa nie reguluje wprost, czym 
jest cisza nocna. Godziny ciszy nocnej 
mogą być indywidualnie ustalane np. 
w regulaminie porządkowym spółdziel-
ni mieszkaniowej. W zależności od ta-
kich uregulowań godziny ciszy noc-
nej mogą być interpretowane różnie. 
Doktryna wskazuje jednak, że to czas 
w porze nocnej przeznaczony na od-
poczynek, który nie może zostać za-
kłócony. Czas powszechnie uznawa-
ny za ciszę nocną to okres między go-
dziną 22 a 6 rano. Oznacza to, że za-
kłócanie spokoju nie musi mieć tylko 
i wyłącznie charakteru zakłócania ci-
szy nocnej w porze nocnej. Może to 
być również działanie, którego spraw-
ca podejmuje się poza wyznaczonymi 
godzinami ciszy nocnej.

Z poważaniem
SEKRETARZ MIASTA

Adam Skowronek
URZĄD MIASTA ul. Jana Pawła II 10, 
41-100 Siemianowice Śląskie, tel. +48 
32 760 53 01, fax +48 32 760 52 80

e-mail: se@um.siemianowice.pl, 
www.siemianowice.pl

Osoby merytorycznie odpowiedzialne za 
treść sprawy:

Jolanta Przykuta, Wydział Infrastruktury 
Technicznej, tel. 32 7605351

Adam Peterek, Wydział Infrastruktury 
Drogowej, tel. 32 7605371

Iwona Robak-Charchan, Wydział Go-
spodarki Komunalnej, tel. 32 7605492

Kontakt do osoby prowadzą-
cej sprawę: Agnieszka  Bobowska, 
Wydział Organizacji i Zarządzania, 
tel. 32 7605263

Na spotkaniu przedstawiono i omó-
wiono kwestie rozwiązania problemów 
związanych z wysokimi cenami ener-
gii cieplnej poprzez możliwość wyku-
pu dzierżawy źródeł ciepła oraz budo-
wy sieci zdalaczynnej zastępującej ko-
tłownie gazowe.

W lipcowym spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele struktur Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej: - Za-
rządu – Jolanta Sobek, Marek Grzyb, 
Krystyna Śliwiok, Rady Nadzorczej 
– Adam Cebula, Rady Osiedla „Bań-
gów” – Mieczysław Hojda oraz Spół-

dzielni Mieszkaniowej „Fabud” – Jo-
lanta Simon, Krzysztof Gansty a tak-
że zastępczyni Prezydenta Miasta – 
Agnieszka Gładysz i Dyrektor ds. Ryn-
ku Tauron Ciepło – Aldona Gmyrek.

Kolejne rozmowy przewidziane są 
w sierpniu. rg

Kotłownie. Poszukiwanie rozwiązania
19 lipca br. w Urzędzie Miasta miała miejsce kolejna runda rozmów dotycząca problemu kotłowni gazowych 

osiedli „Bańgów” i części zasobów spółdzielczych w Michałkowicach. Brali w nich udział reprezentanci 
zainteresowanych podmiotów.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle im. Juliana Tuwima
Od kilku tygodni na budynku przy 

ulicy Hermana Wróbla 3 prowadzo-
ne są prace na elewacji. Ich celem 
jest najpierw usunięcie płyt acekolo-
wych, a później wykonanie komplek-
sowej termomodernizacji. To trzeci bu-
dynek mieszkalny osiedla „Tuwi-
ma”, gdzie takowe roboty podjęto. 
Dwa pierwsze zrealizowane w ten 
sposób budynki to Hermana Wró-
bla 1 i 2. Wszystko to wpisuje się 
w szerszy program usuwania z za-
sobów Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowych wyrobów zabie-
rających azbest, rozpisany na lata 
2020-2027. 

Na ukończeniu są za to prace re-
montowe w klatce schodowej przy 
ulicy Okrężnej 13. Oprócz odma-
lowania klatki, w zakres prac we-
szły między innymi: uporządkowa-
nie instalacji teletechnicznych po-
przez wprowadzenie ich do wspól-
nych korytek, naprawa instalacji 
domofonowej oraz wymiana oświe-
tlenia klatki na ledowe. Niebawem 
podobne prace mają rozpocząć się 
przy Okrężnej 15.

Na wniosek mieszkańców, po-
party przez Radę Osiedla, zmie-
niono harmonogram niektórych 
prac remontowych osiedla. Za pil-
niejsze na ten czas uznano remont 
parkingu przy ulicy Okrężnej 8 wraz 
z naprawą uszkodzonych schodów te-
renowych oraz usuwanie ciemnozielo-
nych zabrudzeń ze ściany północnej 
budynku przy ulicy Okrężnej 1. Prze-
sunięte prace, tj. usuwanie glonów 
z elewacji budynków przy ulicy Okręż-
nej 2 i 3 zostaną zaplanowane do re-
alizacji w kolejnych planach remonto-
wych osiedla.

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnich 
tygodniach zajęli się między innymi:

- odnawianiem według potrzeb po-
ziomych linii wyznaczających miejsca 
postojowe,

- naprawą podstawy skrzyni głównej 
przyłącza gazu – Okrężna 1,

- naprawą uszkodzonych stopnic 
schodowych w piwnicach,

- malowaniem farbą antykorozyjną 
niektórych balustrad schodowych.

W osiedlu „Tuwima” kontynuowa-
ne są również prace związane z usu-
waniem drobnych nieszczelności ga-
zowych, jakie ujawniono podczas co-
rocznych przeglądów gazowych w lo-

kalach mieszkalnych. Jednocześnie 
administracja, w konsultacji ze Stra-
żą Pożarną, zleciła kontrolę prze-
wodów kominowych w budynkach, 
gdzie odnotowano w ostatnim cza-
sie przypadki podwyższonego stę-
żenia tlenku węgla w mieszkaniach. 
Równocześnie apeluje, by nie lekce-
ważyć komunikatów zamieszczanych 
na drzwiach klatek schodowych od-
noszących się do tego problemu.

Osiedle „Młodych”
Przy ulicy Teatralnej 1-3 cały czas 

trwają duże roboty związane z docie-
pleniem budynku. Wcześniej między 
innymi usunięto z elewacji płyty ace-
kolowe. Przy tym samym adresie, na 
ukończeniu są roboty malarskie we-
wnątrz klatek schodowych. 

Do większych trwających obecnie 
zadań w osiedlu „Młodych” należy za-
liczyć remont balkonów wraz z do-
ciepleniem elewacji przy Alei Mło-
dych 1-2. Oprócz tego rozpoczęto też 
wymianę kaset domofonowych z ana-
logowych na cyfrowe oraz słuchawek 
domofonowych w mieszkaniach.

W planowanych do remontu na przy-
szły rok klatkach schodowych wykony-
wane są pierwsze prace poprzedza-
jące. Przy Alei Młodych 10 trwa wy-
miana instalacji elektrycznej, zaś przy 
Niepodległości 30-32 – grzejników na 
parterach oraz montaż korytek, w któ-

rych docelowo znajdą się wszyst-
kie instalacje multimedialne.

Jeśli chodzi o osiedlową zieleń, po-
za pokosem trawy, niedawno nasa-
dzono kolejne rośliny na klombach 
skweru Lawendowego a także w in-
nych miejscach – w kwietnikach ka-
skadowych czy gazonach. Z inicjaty-
wy mieszkanki i przy udziale admini-
stracji nasadzono też dodatkowe ro-
śliny (tuje, hortensje) między budyn-
kiem a śmietnikiem przy Alei Mło-
dych 22, co docelowo ma poprawić 
ogólną estetykę tego rejonu osiedla.

Wkrótce, przy Alei Młodych 8-9 
mają pojawić się rusztowania. Ce-
lem planowanych prac, wzorem są-
siadujących budynków, będzie po-
zbycie się zabrudzeń z elewacji 
i ponownie jej odmalowanie.

Osiedle „Bańgów”
Zainicjowany pod koniec czerw-

ca remont chodnika (około 160 m2) 
w rejonie Władysława Reymon-
ta 26 oraz tamtejszego placu za-
baw jest zakończony i mieszkań-
cy mogą już z niego swobodnie ko-

rzystać.
W trakcie realizacji jest z kolei kolej-

ny etap planu, dotyczącego wymiany 
starych betonowych słupów oświetlenia 
ulicznego na nowe, ocynkowane wraz 
z niezbędnymi kablami energetyczny-
mi biegnącymi w ziemi. Docelowo na 
ten rok zaplanowano wykonanie 14 no-
wych punktów oświetleniowych, obej-
mujących rejon ulicy Władysława Rey-
monta od 12-14-26 do 44-48 – to aktu-
alnie stopniowo jest wykonywane.

Do ważniejszych zrealizowanych 
w ostatnim czasie zadań w osiedlu 
„Bańgów” zaliczyć też trzeba:

- wymianę kolejnych 8 sztuk okien 
piwnicznych – Marii Skłodowskiej-
-Curie 61-63,

ciąg dalszy na str. 39

os. „Chemik”. Wymieniono odcinek os. „Chemik”. Wymieniono odcinek 
kanalizacji w piwnicy - Niepodległości 58Gkanalizacji w piwnicy - Niepodległości 58G

Na elewacjach i nie tylko
Na przełomie lipca i sierpnia warunki atmosferyczne były na tyle do-

godne, że można było realizować bez większych przeszkód kolej-
ne pozycje planów remontowych. Usuwanie glonów z elewacji budynków, 
docieplenia, remonty balkonów, wymiana nawierzchni kolejnych chodni-
ków i ulic czy montaż nowych słupów oświetlenia zewnętrznego – to te 
ważniejsze…
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Centrum”. Trwa modernizacja placu zabaw ze os. „Centrum”. Trwa modernizacja placu zabaw ze 
środków Budżetu Obywatelskiego - R. Gansińca 8środków Budżetu Obywatelskiego - R. Gansińca 8

os. „Młodych”. Trwa remont balkonów  os. „Młodych”. Trwa remont balkonów  
- Aleja Młodych 1-2- Aleja Młodych 1-2

Wymieniono nawierzchnię chodników Wymieniono nawierzchnię chodników 
Wł. Reymonta 26                      Grunwaldzka 2-4 Wł. Reymonta 26                      Grunwaldzka 2-4 

Zamiast elewacyjnych płyt acekolowych - docieplenie Zamiast elewacyjnych płyt acekolowych - docieplenie 
Teatralna 1-3 - os. „Młodych”                        Hermana Wróbla 3 - os. „Tuwima” Teatralna 1-3 - os. „Młodych”                        Hermana Wróbla 3 - os. „Tuwima” 

os. „Michałkowice”. Wymiana lamp oświetlenia os. „Michałkowice”. Wymiana lamp oświetlenia 
zewnętrznego wraz z okablowaniem postępuje zewnętrznego wraz z okablowaniem postępuje 

 - Przyjaźni 8-10 - Przyjaźni 8-10

os. „Centrum”. Doraźne roboty na balkonach os. „Centrum”. Doraźne roboty na balkonach 
 - R. Gansińca 9 - R. Gansińca 9

Na elewacjach i nie tylkoNa elewacjach i nie tylko
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Trwa usuwanie glonów i malowanie na zaplanowanych w tym roku  elewacjach Trwa usuwanie glonów i malowanie na zaplanowanych w tym roku  elewacjach 
Grunwaldzka 5 - os. „Węzłowiec”                                                      Niepodległości 58 - os. „Chemik” Grunwaldzka 5 - os. „Węzłowiec”                                                      Niepodległości 58 - os. „Chemik” 

os. „Chemik”. Trwa remont ciągu pieszo-jezdnego  os. „Chemik”. Trwa remont ciągu pieszo-jezdnego  
i parkingu - W. Wróblewskiego 61i parkingu - W. Wróblewskiego 61

os. „Węzłowiec”. Odtwarzanie os. „Węzłowiec”. Odtwarzanie 
warstwy dociepleniowej budynku warstwy dociepleniowej budynku 

 - Grunwaldzka 4A - Grunwaldzka 4A
os. „Tuwima”. Kończy się remont os. „Tuwima”. Kończy się remont 

klatki schodowej - Okrężna 13klatki schodowej - Okrężna 13

os. „Bańgów”. Kolejny etap wymiany os. „Bańgów”. Kolejny etap wymiany 
słupów oświetlenia ulicznego słupów oświetlenia ulicznego 

 - Wł. Reymonta - Wł. Reymonta

os. „Bańgów”. Według potrzeb odnowiono poziome os. „Bańgów”. Według potrzeb odnowiono poziome 
linie wyznaczające miejsca postojowe  linie wyznaczające miejsca postojowe  

- tu:. Wł. Reymonta- tu:. Wł. Reymonta

Na elewacjach i nie tylkoNa elewacjach i nie tylko
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- odnowienie linii poziomych parkin-
gów w rejonie Marii Skłodowskiej-
-Curie 47-51, Władysława Reymon-
ta 14-24 i 46-48,

- wykonanie dodatkowego osiatko-
wania części osiedlowych śmietników, 
co ma ograniczyć bytowanie w nich 
kawek czy gołębi miejskich, tj. przy: 
Marii Skłodowskiej-Curie 1, Włady-
sława Reymonta 8-10 oraz 32. Był to 
postulat mieszkańców.

Osiedle „Michałkowice”
Zakończyły się ostatecznie prace do-

ciepleniowe budynku przy ulicy Włady-
sława Sikorskiego 2. Jednym z ostat-
nich zadań był między innymi montaż 
nowych tablic adresowych.

Kolejne roboty na elewacji budyn-
ku rozpoczęto kilka tygodni temu w in-
nej części osiedla – przy ulicy Stawo-
wej 11. Trwa tam kapitalny remont 
dwóch pionów balkonowych.

Administracja zleciła montaż trzech 
nowych słupów oświetlenia ulicznego 
w rejonie Przyjaźni 8-10 wraz z wy-
mianą okablowania w ziemi. To kon-
tynuacja zamierzeń ADM w kontek-
ście poprawy oświetlenia zewnętrzne-
go tej części osiedla. Wcześniej m.in. 
zamontowano dodatkowe halogeny 
na daszkach nad wejściami do kla-
tek schodowych sąsiedniego budyn-
ku – przy Kościelnej 36, doświetlają-
ce schody i chodnik biegnący wzdłuż 
budynku.

Z innych zadań zleconych przez ad-
ministrację warto wspomnieć o:

- montażu drugich drzwi wejścio-
wych w klatkach schodowych Przyjaź-
ni 34 i 34A,

- wymianie odcinka kanalizacji sa-
nitarnej (Pocztowa 13), pionu zimnej 
wody (Przyjaźni 42) oraz zaworów 
podpionowych cyrkulacyjnych (Włady-
sława Sikorskiego 2),

- udrożnieniu kanalizacji deszczo-
wej wraz z montażem kratki ściekowej 
– Wyzwolenia 10B,

- odmalowaniu kilku ławek przy ulicy 
Wyzwolenia.

Osiedle „Centrum”
Zgodnie z zapowiedziami, w lip-

cu przystąpiono do modernizacji pla-
cu zabaw przy ulicy Ryszarda Gan-
sińca 8. Zadanie to realizowane jest 
ze środków pochodzących z Budżetu 
Obywatelskiego i jest efektem mobili-
zacji mieszkańców, którzy w ubiegłym 
roku zagłosowali za takim szerszym 
projektem obywatelskim dla osiedli 
„Centrum” i „Chemik”, autorstwa Joan-

ny Baranowicz-Pluskwik, Aleksan-
dry Krążek i Wojciecha Matczaka.

Osiedlowa administracja zleciła kolej-
ne roboty związane z doraźną naprawą 
balkonów kilku budynków, położonych 
przy ulicy Ryszarda Gansińca.

Osiedlowi konserwatorzy zajmują się 
między innymi robotami instalacyjny-
mi w budynkach – wymienili ostatnio 

odcinek pionu wodnego przy Kole-
jowej 2A czy pionu kanalizacyjnego 
przy T. Kościuszki 3A.

Trwa II pokos trawy oraz przycinka 
żywopłotów.

Osiedle „Węzłowiec”
Uwagę mieszkańców zwracają 

rusztowania na budynkach przy uli-
cy Grunwaldzkiej 4A oraz 5. Przy 
tym pierwszym adresie prowadzone są 
prace związane z odtworzeniem war-
stwy izolacyjnej budynku, która przy 
wyjątkowo niesprzyjających warun-
kach atmosferycznych się odspoiła. 
Roboty zakończy malowanie. Z kolei 
przy Grunwaldzkiej 5 chodzi o przy-
wrócenie przyzwoitego wyglądu ele-
wacji frontowej budynku, do czego na 
pewno doprowadzi pozbycie się ciem-
nozielonych zabrudzeń i ponowne od-
malowanie.

W lipcu wyremontowano kolejny 
osiedlowy chodnik. Tym razem, zgod-
nie z planem remontów, wymieniono 
nawierzchnię chodnikową biegnącego 
między budynkami Grunwaldzka 2 a 4, 
w pobliżu ciągu handlowo-usługowego 
i placu zabaw. Z roku na rok ubywa tu 
chodników kwalifikujących się jeszcze 
do kapitalnego remontu.

Jeśli chodzi o osiedlową zieleń – za-
kończył się II pokos trawy a lada mo-

ment skoszona zostanie również wie-
loroczna łąka kwietna założona w re-
jonie Władysława Jagiełły 5-7-9 i cią-
gu handlowego przy Grunwaldzkiej.

Osiedle „Chemik”
Największym na ten moment realizo-

wanym w osiedlu „Chemik” zadaniem 
jest wymiana nawierzchni drogi i par-
kingu przy ulicy Walerego Wróblew-

skiego 61. To kolejny etap znaczą-
cych zadań w tej części osiedla zwią-
zanych z infrastrukturą drogową i po-
prawą bezpieczeństwa mieszkańców. 
Przypomnijmy, wcześniej wymienio-

no tu nawierzchnię drogi (powstał ciąg 
pieszo-jezdny z wyraźnie wytyczonym 
pasem dla pieszych) i parkingu na wy-
sokości klatek schodowych Walerego 
Wróblewskiego 63, a także wykona-
no dojazd pożarowy do budynku Wa-
lerego Wróblewskiego 59. 

Od paru tygodni ekipa remontowa 
zajmuje się elewacją frontową budyn-
ku przy Niepodległości 58. To konty-
nuacja zainicjowanych w zeszłym roku 
prac na tym wieloklatkowym budynku. 
Ich celem jest usunięcie glonów i po-
nowne odmalowanie ścian.

Administracja zleca też kolejne za-
dania dotyczące dachów budynków. 
W lipcu takie roboty dekarskie zlecono 
przy ulicy Niepodległości 61H – i bę-
dą kolejne.

Z innych prac można też wspomnieć 
o wymianie poziomów wodnych w bu-
dynku przy W. Wróblewskiego 63I 
i H oraz montażu – na wniosek miesz-
kańców – słupków przeszkodowych, 
ograniczających parkowanie na zie-
leńcach w rejonie W. Wróblewskiego 
53H oraz 63I. rg

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

Na elewacjach i nie tylko

ciąg dalszy ze str. 36

os. „Centrum”. Trwa remont niektórych balkonów – R. Gansińca 8os. „Centrum”. Trwa remont niektórych balkonów – R. Gansińca 8
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Głosowanie: 22 sierpnia do 11 września

Budżet Obywatelski 2023: Czas wyboruBudżet Obywatelski 2023: Czas wyboru
ZaZa kilka dni kolejna edycja siemianowickiego Budżetu Obywatelskiego wejdzie w decydującą fazę. Na prze-

łomie sierpnia i września będziemy mogli głosować na swój wybrany projekt. Wśród kilkudziesięciu po-
zytywnie zweryfikowanych odnajdziemy kilka, które dotyczą zasobów SSM.

Na łamach „MS” przybliżamy ich za-
łożenia, zachęcając Czytelników do 
mobilizacji i nie odpuszczania. SAMO 
SIĘ NIE WYGRA!

Oddajemy głos autorom dużych, ogól-
nospółdzielczych projektów obywatel-
skich, które dotyczą stricte naszych 
osiedli. Pula środków 2 400 000 zł… 

Sprawa jest „prosta”:
Im więcej projektów uda się, po-

tocznie mówiąc, ugrać do realizacji 
na terenach Spółdzielni (środki ze-
wnętrzne, budżet Miasta), o tyle w do-
myśle więcej pieniędzy będzie można 
w przyszłym roku przeznaczyć na in-
ne potrzeby remontowo-inwestycyj-
ne osiedli SSM (środki własne spół-
dzielcze z „opłat czynszowych”). 

- Projekt nr 7. Zmieniamy 
Węzłowiec, Chemik i Tuwim
– nowe inwestycje drogowe

Autorem projektu jest Jakub No-
wak, członek Rady Osiedla „Węzło-
wiec”: - Jak co roku i tym razem zło-

żyłem swój projekt do Budżetu Oby-
watelskiego. Dzięki tej inicjatywie mo-
żemy jako mieszkańcy sami wska-
zać i zdecydować co chcemy, aby po-
wstało w naszym najbliższym otocze-
niu. Więc warto skorzystać z tej oka-

zji. Ja już złożyłem projekt, został on 
zaakceptowany przez urzędników, te-
raz pora na Was aby oddać na niego 
swój głos.

Projekt numer 7 „Zmieniamy Wę-
złowiec, Chemik i Tuwim” mojego au-

torstwa jak już sama nazwa wskazu-
je dotyczy wykonania inwestycji na 3 
różnych osiedlach. Przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 powstanie parking ty-

pu Kiss&Ride Pozwoli to w łatwy spo-
sób odwozić i odbierać dzieci ze szko-
ły przez rodziców i dziadków. Obecnie 
miejsce to nie jest przygotowane do 
tak dużego ruchu samochodowego. 
Na Węzłowcu zostanie wyremontowa-
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na droga przy ul. Wł. Jagiełły 25, a na 
osiedlu „Wróbla i Korfantego” powsta-
nie zupełnie nowy chodnik łączący uli-
cę H. Wróbla i ks. J. Kapicy. W ra-

mach projektu na tych osiedlach zo-
stanie również wykonana obudowa kil-
ku punktów z koszami na segregowa-
ne odpady co zdecydowanie poprawi 
estetykę naszych osiedli – mówi Jakub 
Nowak, z Rady Osiedla „Węzłowiec”. 

- Projekt nr 12. Bezpieczne
 i przyjazne osiedla mieszkańcom

os. „Bańgów” 
i os. „Michałkowice”

Projekt przygotował Marek Gre-
iner – pełnomocnik Zarządu SSM ds. 
Technicznych: - Złożony przeze mnie 
projekt jest odpowiedzią na wnioski 
mieszkańców, którzy dostrzegają po-
trzebę realizacji kolejnych zadań w za-
kresie remontów chodników w osie-
dlu „Bańgów”, a w Michałkowicach na-
tomiast oczekują, by powstało kolej-
ne miejsce, gdzie można byłoby odpo-
cząć na wolnym powietrzu, blisko do-
mu i wśród zieleni. Oddając swój głos 
na projekt nr 12 możemy mieć nadzie-
ję, że wyremontowane zostaną chod-
niki przy ulicach: Wł. Reymonta 2, 
M. Skłodowskiej-Curie 1-5 tył budyn-
ku (od strony balkonów), M. Skłodow-
skiej-Curie 7 do Wł. Reymonta 20 
oraz od Wł. Reymonta 20 do K. Szy-

manowskiego 14. W Michałkowicach, 
w rejonie budynków przy ulicy Ko-
ścielnej 34/Przyjaźni 24-26 jest prze-
strzeń, którą można byłoby zagospo-
darować na skwer z klombem, roślina-
mi ozdobnymi i ławkami.

- Projekt nr 15. Utworzenie skweru 
wypoczynkowego przy Alei 

Młodych 2.
Montaż monitoringu przy 

parkingach i nowym skwerku na 
os. Młodych.

Remont chodników oraz zabudowa 
pojemników do zbiórki odpadów 

na os. „Młodych”,
budowa miejsc postojowych 

Kiss&Ride dla rodziców przy SP 8.
O projekcie mówi Jerzy Kurzawa – 

przewodniczący Rady Osiedla „Mło-
dych”: - Konsekwentnie realizujemy 
nasz program: „Bezpieczne osiedle 
przyjazne mieszkańcom”. W tym roku 
jako przedstawiciel Rady Osiedla złoży-
łem w urzędzie ponownie projekt, któ-
ry w ubiegłym roku uzyskał 695 gło-
sów, jednakże z przyczyn procedural-
nych nie został wytypowany do reali-
zacji. Został on w tej edycji poszerzo-
ny dodatkowo o propozycję zminimali-

zowania problemu korkowania się Pla-
cu J. Skrzeka i P. Wójcika przy Szkole 
Podstawowej nr 8 w godzinach przywo-
żenia i odbierania dzieci, poprzez wy-
tyczenie oznakowanych na te potrzeby 
miejsc parkingowych krótkiego postoju 
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typu „kiss and ride”. Wszystkie zebrane 
w całość elementy tego projektu wyni-
kają z naszych obserwacji, są podpar-
te postulatami mieszkańców z zebrań 
osiedlowych i wniosków jakie napływa-
ły na przestrzeni lat do Rady Osiedla.

Proszę mieszkańców osiedla „Mło-
dych” o głosowanie na projekt: „BEZ-
PIECZNE OSIEDLA PRZYJAZNE 
MIESZKAŃCOM”. Jeżeli wszyscy za-
głosujemy to zaoszczędzimy nasze 
pieniądze, a zyskamy nowe miejsca, 
gdzie można wypocząć, zwiększymy 
nasze bezpieczeństwo oraz poprawi-
my estetykę naszego otoczenia.

Inne  
spółdzielcze

W grupie kilkudziesięciu projektów 
obywatelskich, oprócz trzech szerzej 
tu opisanych, są inne obejmujące te-
ren Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, na które warto zagłosować 
będąc mieszkańcem danego osiedla, 
nie będąc równocześnie obojętnym na 
lokalne potrzeby: 

• Remont drogi dojazdowej do gara-
ży przy ul. Spokojnej wraz z podjaz-
dami do garaży.

Autorka projektu:
Krystyna Stawiarz.

• Remont ciągu pieszo-rowerowego 
i dojazdu do 16 garaży (8/8). Osiedle Wró-
bla i Korfantego, trasa od weterynarza 
do działek ogrodniczych przy boisku spor-
towym i siłowni na wolnym powietrzu.

Autorka projektu: Teresa Chromy.

• Wykonanie ścieżki spacerowej 
(chodnika) wzdłuż R.O.D. „Barbórka” 
od ul. ks. J. Kapicy do drogi we-
wnętrznej przy ul. Niepodległości 63C 
prowadzącej w kierunku Lasku Byt-
kowskiego.

Autorka projektu: Katarzyna Bruch.

Głosowanie: 22 sierpnia - 11 września

Budżet Obywatelski 2023: Czas wyboru

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice Śląskie,  

ul. Bohaterów Westerplatte 20
posiada do wynajęcia  

następujące lokale użytkowe:
- ks. Jana Kapicy 15 – pomieszczenia biurowe  

o powierzchni 11,46 m2 + 23,55 m2,
- Walerego Wróblewskiego 8 – lokal użytkowy o powierzchni 28,96 m2,

Przy Rynku Bytkowskim:

- Walerego Wróblewskiego 67 pokoje nr 9, 9a i 10 o łącznej powierzchni 
55,86 m2 – pomieszczenia biurowe,

- W. Wróblewskiego 67 pok. nr 14, 15, 16 o łącznej powierzchni 62,86 m2  
– pomieszczenia biurowe,

- W. Wróblewskiego 67 pok. nr 20, 20a, 21 o łącznej powierzchni 59,16 m2  
– pomieszczenia biurowe;

- W. Wróblewskiego 67 pok. nr 26, 26a o łącznej powierzchni 47,06 m2  
– pomieszczenia biurowe.

- W. Wróblewskiego 65 o łącznej powierzchni 53,26 m2  
– lokal użytkowy.

Wolne lokale użytkowe w pawilonie przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43a: 
– Lokal o powierzchni 71,50 m2,

Wolne lokale użytkowe na terenie bazy SSM przy ul. Boh. Westerplatte 20: 
- Lokal o powierzchni 31,61 m2.

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z działem technicznym  
– tel. 32 6091 405

W sprawach warunków najmu prosimy o kontakt z działem umów  
– tel. 32 6091 496
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20 Siemianowice Śląskie

ogłasza konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną

na mieszkanie znajdujące się na 1 kondygnacji budynku przy

ul. Komuny Paryskiej 3 – o powierzchni 34,46 m2

Mieszkanie posiada 2 pokoje, kuchnię bez okna, łazienkę z umywalką, WC i prysznicem.

W związku z powyższym do 16. 09. 2022  r. w siedzibie SSM można składać pisemne oferty

(w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU KOMUNY PARYSKIEJ 3/1”) zawierające:

- proponowaną stawkę czynszu za 1 m2,

- Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,

- oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,

- zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto,

- oświadczenie o przywróceniu mieszkania do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy najmu,  
bądź pozostawienie środków na jego odnowienie.

Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 10,60  zł/m2/m-c.

Stawka czynszu nie obejmuje opłat za: - centralne ogrzewanie, - wodę i kanalizację wg zużycia, - wywóz nieczystości,

- opłat stałych z tytułu dostawy wody, konserwacji instalacji: CW i wentylacyjnej, anteny zbiorczej,

oraz wpłat na fundusz remontowy podstawowy, fundusz remontowy centralny-celowy, utrzymania mienia 
wspólnego, opłaty przekształceniowej gruntu i podatku od nieruchomości – ok. 150 zł/m-c.

Umowa najmu wyklucza możliwość podnajmu mieszkania osobom trzecim pod rygorem jej 
natychmiastowego wypowiedzenia.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej przyszłe 

płatności, w wysokości trzykrotności miesięcznego oferowanego czynszu bez opłat za media,

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia 
ww. wymogów i wyłoni najemcę lokalu.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania,  
bez podania uzasadnienia.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych,  
pod numerem tel. 32-6091-496.

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym umówieniu z administracją osiedla „Centrum”  
pod numerem tel. 32-2281-739.

Jak i gdzie głosować?
1. Głosowanie nad wyborem projek-

tów jest bezpośrednie i jawne.
2. Odbędzie się  w dniach od 22 

sierpnia do11 września br. za pomocą 
elektronicznego formularza do głoso-
wania dostępnego na stronie interne-
towej: www.bo.siemianowice.pl

3. Każdy mieszkaniec może głoso-
wać tylko raz i jest uprawniony do od-
dania jednego głosu.

4. Głosowanie więcej niż jeden raz 
przez daną osobę będzie uniemożli-
wione przez system do głosowania.

5. W trakcie głosowania podawane 
przez mieszkańców dane będą wery-
fikowane automatycznie przez system 

do głosowania, na podstawie bazy da-
nych wygenerowanej na 7 dni roboczych 
przed dniem rozpoczęcia głosowania.

6. Zostały wyznaczone dodatko-
wo punkty, gdzie można będzie od-
dać swój głos, jeśli nie posiadamy 
w domu dostępu do Internetu: Urząd 
Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 
oraz Urząd Miasta przy ul. Michałko-
wickiej 105 - dostępne w godzinach 
otwarcia placówek, w wyznaczone dni 
do głosowania. Ważne, by mieć ze so-
bą dokument tożsamości. Dokładnie 
tak jak przy wyborach.

Wygra tylko kilka
Realnie patrząc i przyjmując usta-

loną pulę 2 400 000 zł, w zależno-

ści od liczby głosów, zakres i szacun-
kowy koszt szansę realizacji ma tak 
naprawdę tylko część projektów (kil-
ka) z kilkudziesięciu, jakie znajdą się 
na liście do głosowania. Dlatego tak 
istotna jest mobilizacja mieszkańców 
Spółdzielni, którzy stanowią niema-
ły procent populacji siemianowiczan. 
Dowód na to, że się da pokazał ubie-
gły rok, gdy kilka kolejnych zwycię-
skich projektów Budżetu Obywatel-
skiego dotyczyła zasobów SSM lub 
terenów przyległych. Za pieniądze, 
które miałyby pójść na te inwestycje 
można realizować (zaspokajać) in-
ne potrzeby osiedli, których w różnym 
zakresie nie brakuje… rg
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Dom Kultury „CHEMIK”, Siemianowice Śląskie - Bytków ul. Niepodległości 51

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

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

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

- Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
14.00 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 17.30 Szachy
17.00 - 21.00 Hip-hop  

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

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

„Razem”
16.00 - 21.00 Hip-hop - zajęcia taneczne dla młodzieży
16.00 - 20.00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
18.00 - 21.00  Lekcje gry na gitarze

Środa
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego 
15.00 - 19.00 Spotkania koła PZ Niewidomych - Klub Cen-

trum (ul. Powstańców 54) 
16.00 - 17.30 Szachy
16.00 - 21.00 Skat dla każdego 
16.45 - 18.00 Zumba fitness. Zajęcia taneczno-rekreacyj-

ne dla pań
18.00 - 20.00 Tenis stołowy 

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

Piątek
16.00 - 21.00 Tenis stołowy
16.00 - 20.00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju.  

Krótkofalarstwo

Dom Kultury „Chemik” zaprasza
Szczegóły telefon - 796 491 766

Dom Kultury „Chemik”  podejmie współpracę z kreatywnymi osobami 
oraz stowarzyszeniami mającymi pomysł na zorganizowanie i prowadzenie 

zajęć w zakresie kultury, sportu, rekreacji czy oświaty.  
Zainteresowani - kontakt  tel. 796 491 766

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

s-
55

8/
5-

22

Nie 
zapomnij 

posprzątać 
po swoim 

pupilu!



45MOJA SPÓŁDZIELNIA 8/2022

ul. Jana Pawła II 13, Poniedziałek-piątek 
8.00-21.00, sobota 8.00-20.00, niedziela 
9.00-20.00  tel. 32 761-11-00

ul. Andersa 1, Poniedziałek - Piątek 
7.00-21.00, sobota 8.00-15.00, 
  tel. 32 228-28-89

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

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

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

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

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

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

SUDOKU 87/22

3 1 5

9 7 4 3

2 5

4 2

9 8 5 7

7 4

5 6

6 4 7 8

8 6 4

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

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

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

Rozwiązanie  
SUDOKU 7/22

3 6 1 4 8 7 5 9 2

8 2 7 3 5 9 6 4 1

9 5 4 6 1 2 7 8 3

5 9 6 1 7 8 3 2 4

4 3 2 9 6 5 8 1 7

7 1 8 2 3 4 9 5 6

6 4 9 8 2 3 1 7 5

1 8 5 7 4 6 2 3 9

2 7 3 5 9 1 4 6 8

P o ł a m  g ł o w ę

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-639/4-20

Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

do 20. każdego miesiąca 
 tel. 32 609-14-05

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

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

REKLAMY KOLOROWE  
- moduł 5,7 x 5,0 cm:

strony
środkowe  - 120,98 zł 
druga i przedostatnia  - 151,23 zł 
strona ostatnia  - 181,47 zł

CENY REKLAM BRUTTO
Zamieszczenie ogłoszenia jest rów-

noznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. 

„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
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ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego ro-
dzaju naprawy - hydrauliczne (w tym 
WC podtynkowe), c.o., elektryka, 
gazowe (w tym piecyki), ślusarstwo. 
Regulacja i naprawa okien. Komplek-
sowe remonty łazienek, wykończenia 
wnętrz. Tanio, solidnie. Najlepszy fa-
chowiec w mieście,  tel. 503 427 475 

UMYJĘ okna/powieszę firanki. 
Chcesz mieć czyste okna 
w mieszkaniu, brakuje ci czasu 
i zdrowia na żmudne mycie? Dobrze 
trafiłeś. Tanio, szybko, solidnie. 
Dojazd gratis,            tel. 794 680 503

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

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393 

ELEKTRYCZNE usługi, usuwanie 
awarii, modernizacje tablic 
bezpiecznikowych, tel. 880 587 111

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

A.A. WYMIANA instalacji wodnej, 
c.o. oraz grzejników. Tanio!, 

tel. 513 689 048 
PRZEPROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja zbędnych rzeczy, 
          tel. 531 944 531, 32 220-64-27

REMONTY łazienek, kompleksowe 
wykończenie wnętrz, tel. 511 155 004  

PRZEPROWADZKI, transport 
i utylizacja rzeczy,     tel. 508 290 245

REGULACJA okien PCV, wymiana 
uszczelek, tel. 602 314 720  

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

KAFELKOWANIE, remonty, 
tel. 517 356 893  

PIECE gazowe - naprawa, 
szczelność, awarie instalacji, 

tel. 601 477 527

TELEWIZORY, naprawa u klienta. 
Gwarancja na usługi, montaż anten  
cyfrowych. Czynne 9:00 do 20:00 
oprócz niedziel,

tel0. 32 228-26-75, 601 347 250

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 533 336 454 

SIEMIANOWICKA Szkoła Gitary - 
zajęcia Michałkowice („Zameczek”), 
Bytków (SCK). Spotkanie informacyj-
ne i zapisy 5. 09. 22 godz. 18.00, 

informacja, tel. 501 715 769  

AWARIE elektryczne, wymiana tablic 
licznikowych - bezpiecznikowych, 
instalacje elektryczne, wymiana, 
modernizacja,          tel. 662 653 111

NAPRAWA u klienta pralek automa-
tycznych, zmywarek, piekarników 
elektrycznych. Czynne: poniedziałek-
-piątek, godz. 9.00-17.00, 

tel. 502 950 844, 32 765-84-15

RÓŻNE

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

MIESZKANIOWE

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

M-4 Bytków - sprzedam,  
 tel. 602 763 832

MIESZKANIE kupię,  
 tel. 509 954 191 

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

SPRZEDAM mieszkanie 58 m2, Sie-
mianowice Śl. - Michałkowice, 3 poko-
je, parter, balkon, niezależne,  
 tel. 602 819 830

SPRZEDAM mieszkanie 2 pokoje, 
Siemianowice Śl - Centrum,  
 tel. 739 221 691

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

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

REMONTY mieszkań, łazienek itp., 
tel. 511 155 004 

SZUKAM opiekunki dla starszej Pani, 
Bytków - Korfantego, 
tel. 698 888 171

Zamieszczony wykaz znisz-
czeń to faktycznie księgowe 
zestawienie strat, jakie pono-
simy jako mieszkańcy i tak też 
je traktujmy. Za każdą z tych 
dewastacji kryją się zbędne 
wydatki. Szkoda, szkoda, że 
dbania o swoje nie identyfiku-
jemy z tymi stratami... ale kto 
bogatemu zabroni...
A w osiedlach zanotowano:

„Chemik”
- Niepodległości 64-66 

przejście – bohomazy na 
elewacji.

„Michałkowice”
- Pocztowa 15B – zniszczo-

no drzwi wejściowe.
„Centrum”

- Śląska 50B – rozbito szy-
bę w drzwiach wahadło-
wych w klatce schodowej.
im. Juliana Tuwima

- Hermana Wróbla 7C – 
zniszczono drzwi piwnicz-
ne przy windzie.

Osiedle „Młodych”
- Jana Stęślickiego 1 – ba-

zgroły w kabinie dźwigu 
osobowego.             pes

Dbaj o swoje
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Addio, pomidory, 
addio ulubione

– śpiewał przed laty Wiesław Mich-
nikowski w Kabarecie Starszych Pa-
nów. One też są, a właściwie ich 
przetwory, wątkiem naszych kuli-
narnych przepisów. Dojrzałe, soczy-

ste to atrybut lata. Słoneczna pogoda 
przyczyniła się do obfitości warzyw i 
owoców. Na straganach jest ich wedle 
uznania... gdyby tak jeszcze ceny były 
niższe. Póki co pomidory dzielnie jed-
nak bronią się przed drożyzną. Cho-
ciaż zdajemy sobie sprawę, że praca 
w kuchni, w letnie upały do przyjemno-
ści nie należy, to jednak warto się tro-
chę pomęczyć, by na jesienne i zimo-
we dni w słoikach mieć zmagazyno-
wane okruchy lata, których przewaga 
nad innymi jest jedna – na pewno bę-
dą bez wszędobylskich „E” w składzie. 
Tak więc czas na pomidory.

Sałatkowe – dojrzałe pomidory 
– ilość wg upodobań – wrzucić na mo-
ment do wrzątku. Wyjąć i zdjąć skór-
kę, pokrajać na ćwiartki, włożyć do 
słoików, posolić. Można też pomidory 
skropić octem (pół łyżeczki na słoik), 
aby zachowały ładny kolor. Pasteryzo-
wać 20 min. od momentu zagotowania 
się wody w temperaturze 90° C. Moż-
na też do każdego słoika dodać kiszo-
ny ogórek, pokrajany w plastry. Wów-
czas nie trzeba pomidorów ani solić, 
ani skrapiać octem. Tak zaprawione 
pomidory są doskonałym surowcem na 
zimową sałatkę. Wystarczy doprawić je 
solą i pieprzem, dodać drobno pokraja-
ną cebulę i np. kwaśną śmietanę.

Pasteryzowane zalane przecie-
rem – pomidory umyć dokładnie 
i ułożyć w słojach, nie uciskając ich 
(można wcześniej przelać je wrzą-
cą wodą i zdjąć z nich skórkę). Z in-
nych pomidorów przygotować prze-
cier, przyprawić go do smaku solą, 
odrobiną cukru. Gorącym przecie-
rem zalać ułożone w słojach pomi-
dory; słoje zamknąć i wstawić do pa-
steryzacji. Pasteryzować 20-25 min. 
w temperaturze 90°C.

Sok pomidorowy – to właściwie 
przecier pomidorowy, tylko że mocniej 
rozdrobniony. Przyrządzamy go na-
stępująco: wybrać dojrzałe pomidory, 
umyć, pokrajać i zagotować. Przetrzeć 
przez sito. Otrzymany płyn doprawić 
solą (5 g na 1 l) i cukrem (2 - 3 dag na 
1 l). Przecier zagotować i gorący wlać 
do czystych butelek i pasteryzować tak 
jak inne soki owocowe.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Jeśli urodziłeś się 
pod tym znakiem, 
przyjaciele i znajomi 
mogą liczyć na to, że 

chętnie i bez oporów pożyczysz im 
pieniądze. Nie będziesz się również 
upominał nachalnie o zwrot pożyczki. 
Zdziwi Cię natomiast, jeśli ci, którym 
pomogłeś nie pomogą Tobie.

Byk bardzo nie lu-
bi pożyczać komuś 
pieniędzy i żeby się 
przed tym uchronić, 

udaje, że jest sam w kłopotach finan-
sowych, chociaż stan jego konta jest 
całkiem niezły. Inna sprawa, że tak 
stara się gospodarować swymi finan-
sami, aby samemu nie pożyczać. 

Ludzie spod tego 
znaku podchodzą do 
pieniędzy dość non-
szalancko. Lubią je 

wydawać, chętnie też pomogą innym, 
którzy znaleźli się w potrzebie. Bywa 
nawet, że zapominają o pożyczeniu 
komuś gotówki, szczególnie, jeśli jest 
to niewielka kwota. 

Usposobiony do-
brze do ludzi i za-
wsze chętny do po-
mocy Rak zawsze Ci 

pożyczy, gdy znajdziesz się w potrze-
bie. Uczyni to w sposób taktowny, tak 
abyś nie poczuł się urażony. Rzadko 
upomina się o zwrot długu, chyba, że 
jest w potrzebie.

Lew niechętnie po-
życza od znajomych, 
czy przyjaciół pienią-
dze i niezbyt chętnie 

sam udziela swoim bliskim wsparcia. 
Jeśli już pilnie potrzebuje forsy na ja-
kąś większą inwestycję, zaciąga po-
życzkę w banku i regularnie,  szybko 
ją spłaca. 

Na zaprzyjaźnioną 
Pannę zawsze mo-
żesz liczyć w potrze-
bie, szczególnie, jeśli 

chodzi o drobne kwoty. Pod jednym jed-
nak warunkiem: musisz oddać zacią-
gnięty dług w uzgodnionym terminie. 
W przeciwnym razie więcej nie pomoże.

Wagi nie przywią-
zują się zbyt mocno 
do pieniędzy. Lubią 
je mieć i lubią wyda-

wać. Przyjaciołom pożyczą forsę, sa-
mi też zwrócą się do bliskich ludzi, je-
śli np. chcą sobie kupić coś, co im się 
podoba, a chwilowo są bez grosza.

Na pożyczkę u Skor-
piona zawsze mogą li-
czyć ci, których lubi 
i obdarza zaufaniem. 

W przeciwnym wypadku nawet, jeśli 
ktoś jest w dużej potrzebie, a Skorpion 
ma pieniądze, osoba ta absolutnie nie 
może na niego liczyć.

Życzliwy ludziom 
Strzelec zawsze po-
może Ci w potrzebie. 
Jest taktowny i nigdy 

nie pyta dlaczego chcesz pożyczyć od 
niego forsę. Pożyczkę oddaj jednak 
w terminie, gdyż Strzelec nie lubi się 
upominać o zwrot pieniędzy.

Koziorożec chętnie 
i bez większych ce-
regieli pożyczy na-
wet dość wysoką 

kwotę tym swoim znajomym, u któ-
rych może liczyć na rewanż, gdy sam 
znajdzie się w potrzebie. W przeciw-
nym przypadku dobrze się zastanowi.

Jeśli chcesz poży-
czyć pieniądze od Ry-
by, to musisz wyka-
zać się pewną dyplo-

macją, a mianowicie wyczuć, kiedy 
Ryba jest w odpowiednim nastroju. 
Wtedy chętnie Ci pomoże – w prze-
ciwnym razie odejdziesz z kwitkiem.

Pani, a już szcze-
gólnie Pan Wodnik 
woli wydawać zaro-
bione przez siebie 

pieniądze, niż pożyczone. Jeśli jednak 
zachodzi taka konieczność zwraca się 
wyłącznie do najbliższych, zaufanych 
ludzi i to z dużym skrępowaniem.

Zodiak 
pożycza

MOJA KUCHNIA
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Nauczyciel sprawdza zadanie do-
mowe:

- Otwórzcie zeszyty. Jagoda, kiedy 
odrabiasz lekcje?

- Po obiedzie.
- To dlaczego tej pracy nie zrobiłaś?
- Bo, jestem na diecie.

J K L
Żona jednego z więźniów przychodzi 

do pokoju naczelnika i pyta:
- Czy mógłby Pan skierować mojego 

męża do jakiejś lżejszej pracy?
- Ależ on tylko porządkuje dokumen-

ty w biurze.
- W ciągu dnia tak, ale w nocy kopie 

jakiś tunel.

J K L
Gdzie byłeś tak długo? - pyta żona 

męża.
- Na komisariacie. Zatrzymali mnie, 

bo za wolno jechałem.
- Od kiedy to zatrzymują za wolną 

jazdę?
- Radiowóz mnie dogonił...

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Dokuczliwy owad; 

8. Ostre zakręty; 9. Z fontanną w Cen-
trum Siemianowic Śląskich; 10. Go-
dło mieszczan; 11. Osiedle z poetą; 
12. Wielki szwindel; 13. Gwiazdozbiór 
z psem; 14. Pożywienie; 16. Kono-
pie manilskie; 19. Obiekt SSM przy uli-
cy Westerplatte 20, na którego tere-
nie są do wynajęcia pomieszczenia 
magazynowo-produkcyjne; 20. Swe-
go czasu prezydent Siemianowic Ślą-
skich; 21. Draśnięcie; 22. Pomocna jed-
nostka samorządowa z naszego mia-
sta; 23. Przyjemna woń; 28. Trujący gaz 
bojowy; 31. Śliwa wiśniowa; 32. Przy-
wrócił blask Willi Fitznera; 33. Wczesna 
pora dnia; 34. Bohaterów Westerplatte 
w Siemianowicach Śląskich; 35. Grzyb 
z blaszkami na dolnej stronie kapelu-
sza; 36. Na niej cena; 37. Po Śląsku: 
bułka.

PIONOWO: 1. Mebel dla urzędni-
ka; 2. Litera grecka; 3. Milion omów; 
4. Dom Kultury SSM; 5. Kulisy wiedzy 
tajemnej; 6. Dipol na dachu; 7. Omasta 
do potraw; 14. Urzędnik ściągający po-
datki; 15. Masz w nim oparcie; 17. Dwu-
żeństwo; 18. Skrzypce w gwarze ślą-
skiej; 24. Zgiełk, zamieszanie; 25. We-
hikuł czarownicy; 26. Rysunek na ciele; 
27. Lekceważenie wartości; 28. Blizna; 
29. Złota w sadzie; 30. Jest to 12 500 
egzemplarzy „Mojej Spółdzielni”.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 8 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 29. VIII. 2022 r. - na adres SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 8/2022 (decydu-
je data stempla pocztowego) lub ad-

res poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 8/2022 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 7/2022 z hasłem – Uroki lata otrzy-
mują: Jadwiga Stanek, zam. ul. Przy-
jaźni 24 (I nagroda); Henryk Fugiel, 
zam. ul. ZHP 4 (II nagroda); Katarzy-
na Raś, zam. ul. W. Wróblewskiego 71 
(III nagroda). Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród.

Fundatorem pierwszej nagrody jest 
PHU MMJ Marcin Janos, a pozosta-

łych F.H.U. TECHPOL Siemianowi-
ce Śląskie.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-
stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 
adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 
redakcję w celu przeprowadzenia konkur-
su/krzyżówki, w tym publikacji w miesięcz-
niku „Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska 
i miejsca zamieszkania wskazanego w na-
desłanym rozwiązaniu) do jednorazowego 
losowania i publikacji jego wyniku w kolej-
nym wydaniu „MS”. Dane podaję dobrowol-
nie i wiem, że mam prawo do ich uzupełnie-
nia, sprostowania, wglądu, usunięcia, ogra-
niczenia przetwarzania i przenoszenia oraz 
wniesienia sprzeciwu. Dane zwycięzców bę-
dą przetwarzane do 6 miesięcy.
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PP a t r o n a ta t r o n a t   m e d i a l n ym e d i a l n y ::

P r o w a d z e n i e :  D a n u t a  B I A Ł A S  i  K r y s t i a n  S T A S I C Z E KP r o w a d z e n i e :  D a n u t a  B I A Ł A S  i  K r y s t i a n  S T A S I C Z E K
F e s t y n  w s p ó ł o r g a n i z u j ą :F e s t y n  w s p ó ł o r g a n i z u j ą :

RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  os.  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  os.  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”
OOrganizatOrzyrganizatOrzy D Dziękująziękują W Wszystkimszystkim O OsObOmsObOm, i, instytucjOmnstytucjOm  ii F FirmOmirmOm  zaza W Wsparciesparcie  ii p pOmOcOmOc

WW  przeprOWaDzeniuprzeprOWaDzeniu  FestynuFestynu  DlaDla  mieszkańcóWmieszkańcóW

Uwaga: ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną program imprezy może ulec zmianom

Stowarzyszenie Przyjaciół BytkowaStowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Urząd Miasta Siemianowice ŚląskieUrząd Miasta Siemianowice Śląskie

Siemianowicka Spółdzielnia MieszkaniowaSiemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stowarzyszenie „NASZ DOM”Stowarzyszenie „NASZ DOM”
zapraszają na:zapraszają na:

XVIIIXVIII  Święto BytkowaŚwięto Bytkowa
R y n e k  B y t k o w s k iR y n e k  B y t k o w s k i
3  w r z e ś n i a  2 0 2 2  r .3  w r z e ś n i a  2 0 2 2  r .

12:00 – T12:00 – Turniejurniej  bouleboule  dladla  dziecidzieci  ii  dorosłychdorosłych

  imim. j. jerzegoerzego d dingesaingesa

14:00 – m14:00 – muzyczneuzyczne  wprowadzeniewprowadzenie  dodo  imprezyimprezy

14:30 – g14:30 – gryry  ii  zabawyzabawy  dladla  dziecidzieci

15:00 – i15:00 – imperiummperium s słońcałońca –  – wysTępwysTęp  uczesTnikówuczesTników  
wwarszTaTówarszTaTów T Terapiierapii z zajęciowejajęciowej

15:30 – w15:30 – wysTępyysTępy  dziecidzieci  ii  młodzieżymłodzieży  siemianowickichsiemianowickich  
szkółszkół  ii  domówdomów  kulTurykulTury

18:00 –18:00 –  wwręczenieręczenie lauru byTkowa –  lauru byTkowa – edycjaedycja 2022 2022

18:30 – k18:30 – koncerToncerT z zespołuespołu d deeFFacToacTo

20:30 – 20:30 – gwiazda wieczoru – jambo aFricagwiazda wieczoru – jambo aFrica
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Do zabawy pierwsiDo zabawy pierwsi
DDzieciaki uczestniczące w zajęciach organizowanych przez okres letni w Domu Kultury „Chemik” ani chwili się nie 

nudzą. Jak same w rozmówkach przyznają: - Nie ma nawet na to czasu - tyle się dzieje! Dla niejednego uczestni-
ka wycieczka do Pszczyny, Planetarium Śląskiego czy bajka wyświetlana w Parku Tradycji lub „Jarzębinie” na wiel-
kim ekranie były ich pierwszymi w życiu – choć dla większości najwięcej rozrywki dostarcza jeszcze co innego…

To zapamiętają
Od blisko pół wieku organizowane 

przez Dom Kultury „Chemik” wakacyj-
ne atrakcje dla dzieci cieszą się nie-
słabnącym zainteresowaniem. W tym 
roku wypoczynek odbywa się pod na-
zwą: „Z KULTURĄ na wakacjach – 
kreatywne zajęcia kulturalne dla 
najmłodszych” – od poniedziałku do 

piątku w godzinach 10.00-14.00, chy-
ba, że są wycieczki autokarowe, wów-
czas te godziny są ruchome, ale opie-
kunowie są o tym fakcie wcześniej in-
formowani.

Program opiera się głównie na 

sprawdzonych, wypróbowanych punk-
tach. Wycieczki piesze i autokarowe, 
wyjścia na pływalnię, czasem na se-
ans do SCK - „Park Tradycji” czy 
SCK - „Jarzębina”, a także gry, zaba-
wy i konkursy na osiedlowych placach 
zabaw, boiskach wielofunkcyjnych, 
a od tego roku i na bytkowskich siłow-
niach na wolnym powietrzu. Co roku 
nie brakuje też niespodzianek. W lipcu 

na przykład był wypad do Planetarium 
Śląskiego, które niedawno udostępniło 
swoje wnętrza i otoczenie po kapital-
nym remoncie.

Można rozpisywać się o pozytywach 
organizacji takiej formy wypoczynku, 
rozpływać nad programem, zachwa-
lać go, lecz właściwa ocena pozosta-
je opiekunom i oczywiście ich pocie-

chom. Zapytaliśmy więc o opinię na 
ten temat, wyrywkowo, kilkoro uczest-
ników. Oto, co nam powiedzieli:

- Jest fajnie. Pierwszego dnia pozna-
łam jedną koleżankę, a teraz po kilku 
dniach przyszły trzy nowe. Pomogę im 

poznać inne koleżanki, powiem im co 
robimy i jak to tutaj wszystko wygląda. 
A ja najbardziej lubię pływać. Potrafię, 
ale uczę się jeszcze nurkować dlatego 
zawsze nie mogę doczekać się dnia 
gdy przed południem wychodzimy na 
basen albo że będzie kąpielisko. Po-
dobają mi się też wycieczki. Byliśmy 
na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
na takim zamku a potem był basen – 

Dorotka Kulasek, 7 lat.
- Jestem tu po raz drugi w „Chemi-

ku” na takich zajęciach. Rodzice mi to 
zaproponowali, zgodziłam się i przy-
szłam razem z koleżanką. Najwięcej 
radości daje to, kiedy idziemy na ba-
sen, ale i zabawy na miejscu. Cho-
ciaż ja tam wolę bardziej wyjść na 
zewnątrz niż siedzieć w pomieszcze-

niach. Wszystko mi tutaj pasuje i cie-
szę się, że jestem – Julia Śpitalniak, 
10 lat.

- Najbardziej podoba mi się, gdy 
idziemy na basen, ale muszę po-
wiedzieć, że całe dnie mamy zapeł-

nione atrakcjami, bo albo woda, al-
bo wycieczka, albo idziemy na baj-
kę. Jest dużo fajnych zabaw i miłe pa-
nie opiekunki, które cały praktycznie 
czas nam poświęcają i są przy tym 
uśmiechnięte, dlatego przez to są faj-
ne. Ja na tych zajęciach jestem ogól-
nie chyba już piąty raz, bardzo mi się 
podoba i chętnie wracam – Julia Ja-
nocha, 10 lat.

Wspólne poznawanie nowych miejsc - tu: Planetarium Śląskie i PławniowiceWspólne poznawanie nowych miejsc - tu: Planetarium Śląskie i Pławniowice

To jest to, co większość dzieci w wakacje lubi robić najbardziejTo jest to, co większość dzieci w wakacje lubi robić najbardziej
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Strefa Rozrywki „RENOMA” od wie-
lu lat w okresie wakacyjnym – decyzją 
Zarządu SSM – oferuje zniżkę 20% 
za godzinę gry dla dzieci i młodzie-
ży. Im większa grupa przy torze bow-
lingowym, tym mniejszy koszt „na łeb-
ka”. Co dla czteroosobowej grupki wy-
chodzi nieco ponad pięć złotych od 
osoby. Mało czy dużo, kto nigdy nie 
grał w kręgle, billard musi choć raz te-
go spróbować. Przynajmniej z cieka-
wości.

Zniżka dla dzieci i młodzieży na grę 
obowiązuje od poniedziałku do piąt-
ku od 11.00 do 17.00 (ostatnia godzi-
na gry od 16.00). Do końca wakacji. Do 
dyspozycji jest 8 torów bowlingowych, 
które można rezerwować telefonicznie 
(32 220-85-70) lub przez facebook’a. 
Będąc w „RENOMIE” możemy nie tyl-
ko pograć w kręgle czy billard. Są pił-
karzyki, cymbergaj, dart. Dowolność… 

Jest też niewielki barek, gdzie można 
coś skubnąć, czegoś się napić.

„RENOMA” mieści się w osie-
dlu „Chemik” przy ulicy Walerego  

Wróblewskiego 37. Czynna jest od 
niedzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę 
od 11.00 do 1.00 rg

DDzieci i młodzież w wakacje szukają różnych rozrywek. Czasem jednak nic nie przychodzi do głowy poza smart-
fonem czy telewizorem. My podpowiadamy: jak zwykle w okresie letnim: kręgle, billard… a w dodatku ze zniżką!

  „RENOMA”  „RENOMA”  
- wakacyjna zniżka- wakacyjna zniżka

- Tak jak koleżankom, tak i mi się po-
dobają najbardziej wyjścia na pływal-
nię. Nie jestem może jakiś super pły-
wak, ale po prostu bardzo lubię pły-
wać i skakać z trampolin. Ogólnie to 

wszystko bardzo mi się tu podoba, ni-
czego nie brakuje, myślę, że te godzi-
ny chociaż nie za długo, bo od 10 do 
14 to jednak uważam za wystarczają-
ce. Gdybym miał zachęcić innych do 
zapisania się tu na przykład na kolej-
ne takie zajęcia, to na pewno dużo 
mówiłbym o tych basenach i wyciecz-
kach, bo takie też są. No i myślę, że 
może się tu przytrafić niespodzianka. 
Nie zgadywaliśmy się wcześniej, a jed-
nak spotkaliśmy się tutaj z kolegami ze 
szkoły – Mateusz Thomys, 10 lat.

- Dni mijają naprawdę szybko. Taki 
przykładowy dzień tutaj wygląda w ten 
sposób: obecność, zabawy typu „dyry-

gent”, „sałatka” a potem albo basen al-
bo film. Tylko kilka godzin, ale leci bar-
dzo szybko. Jakbym miała tu coś jesz-
cze dodać to więcej, więcej basenów! 
– Helena Wypiór, 9 lat.

Rzeczywiście, praktycznie każdy 
dzień zajęć dostarcza dzieciakom ja-
kąś dawkę atrakcji. Po formalnej czę-
ści na „dzień dobry”, jest już tylko ta 
super-przyjemna część – rozrywka. 
Nierzadko pożyteczna rozrywka. I tak 
do samej 14.00. W programie tego-
rocznych zajęć w porównaniu do lat 
ubiegłych sporo jest sprawdzonych 
punktów. Jak można było przypusz-
czać, w ciepły lipiec dzieciaki najchęt-
niej wakacyjny czas spędzały… w wo-
dzie i trudno je było stamtąd „wycią-
gnąć”. Program wzbogacają też wy-
cieczki w ciekawe miejsca wojewódz-
twa śląskiego – to ważny element edu-

kacyjny tego typu aktywnego wypo-
czynku. 

W sierpniu w planach są między in-
nymi wypady do Wisły na „Tydzień 
Kultury Beskidzkiej”, do Brennej oraz 

Muzeum Fauny i Flory Morskiej w Ja-
worzu czy Śląskiego Ogrodu Zoolo-
gicznego. Nie zabraknie oczywiście 
wyjść na kąpieliska. W każdym ty-
godniu w zajęciach z Domem Kultury 
„Chemik” uczestniczy 30 dzieci w wie-
ku 7-12 lat.

Cała wakacyjna karuzela dedykowa-
na dzieciom w DK „Chemik” (os. „Che-
mik”, ul. Niepodległości 51) potrwa do 
końca wakacji. Wszystkie wolne miej-
sca i terminy zostały zajęte podczas 
zapisów. Kolejna okazja do „załapa-
nia się” na zajęcia z „Chemikiem”, o ile 
pandemia nie zweryfikuje planów, bę-
dzie z pewnością w ferie zimowe. rg

Atrakcje, i w „Chemiku”, i na lokalnych placach zabawAtrakcje, i w „Chemiku”, i na lokalnych placach zabaw



  

  
  
  
  
  
  

Superszybki i stabilny Orange Światłowód 
udźwignie wszystko naraz

Zaoszczędź 300 zł na rachunku za prąd
w Pakiecie Korzystnym 300

*koszt połączenia wg. cennika

Zapraszamy do salonów Orange

lub kontaktu z Doradcą: 507 466 301

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

Siemianowice Śl., ul. Jagiełły 4 (CH Atrium), kontakt 733 844 834
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Segregując śmieci  Segregując śmieci  

– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

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