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        Zaczęło się w Rochdale        Zaczęło się w Rochdale O wodzie i nie tylkoO wodzie i nie tylko

Głos Rad Osiedli Głos Rad Osiedli Wielki  Konkurs SSMWielki  Konkurs SSM

Turniej bowlingowy  
na 65-lecie SSM 

– zapraszamy mieszkańców naszych zasobów  
– zarówno osoby grające wcześniej, jak również te 
bez jakiegokolwiek doświadczenia, dla których udział  
w zabawie będzie pierwszym spotkaniem z kręglami

 - czytaj str.  8 i 9.
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Wybiegali medale, mają strojeWybiegali medale, mają stroje

Turniej Turniej i i inne atrakcjeinne atrakcje
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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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Bezpieczeństwo mieszkańcówBezpieczeństwo mieszkańców
„Bezpieczeństwo pożarowe budynków mieszkalnych wielorodzinnych w praktyce” - temu i podobnym zagadnieniom poświęco-
na była konferencja, którą zorganizowano w październiku br. w SCK - „Parku Tradycji” dla właścicieli oraz zarządców budynków. 

Choć bezpośrednimi adresatami ma-
teriałów przedstawianych podczas te-
go wydarzenia byli zarządcy nierucho-
mości - w tym licząca kilkanaście osób 
grupa pracowników Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej - to proble-
matyka, jaką poruszano w kolejnych 
prezentacjach śmiało może stanowić 
kompendium wiedzy dla mieszkań-

ców. Jakich zachowań i przyzwyczajeń 
wystrzegać się w budynku i na ulicy? 
Jak reagować na sytuacje zagrożenia? 
Na łamach „Mojej Spółdzielni” będzie-
my do tych zagadnień powracać w ko-
lejnych wydaniach.

Zaproszeni prelegenci, przy pomocy 
prezentacji audiowizualnych uświada-
miali uczestników konferencji o tym 
jak m.in. rozwija się pożar w budyn-
kach mieszkalnych oraz jak rozprze-
strzenia się dym ciągami komunika-
cyjnymi. Strażacy zwracali uwagę na 
przestrzeganie przepisów i wymagań 
z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

w budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych. Apele umieszczane na klat-
kach schodowych o niepozostawia-
nie rzeczy na korytarzach oraz gan-
kach piwniczych będącymi droga-
mi ewakuacyjnymi są następstwem 
powtarzanych przez straż pożarną za-
sad zachowania bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego. W dalszej części kon-

ferencji przedstawiono również kolej-
ne wskazówki dla zarządców nieru-
chomości, w jaki sposób można uła-
twić pracę strażakom w razie pożaru 
w budynku. 

Podczas konferencji funkcjonariusze 
przypomnieli o wymaganiach dotyczą-
ce dróg pożarowych. Zwrócono rów-
nież uwagę przybyłym zarządcom, aby 
dążyli do zapewnienia dojazdu dro-
gami do budynków służbom ratunko-
wym, które nie zostały sklasyfikowa-
ne jako drogi pożarowe. Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa syste-
matycznie, w miarę możliwości finan-

sowych planuje i realizuje prace po-
szerzania istniejących oraz wytyczania 
nowych dróg dojazdowych do budyn-
ków w newralgicznych z punktu widze-
nia bezpieczeństwa pożarowego miej-
scach. Oznajmiono też, że będzie kon-
tynuowana, zainicjowana w 2019 ro-
ku, siemianowicka kampania społecz-
na „Droga Pożarowa - Drogą Życia”. 

W drugiej części konferencji wypo-
wiadali się między innymi przedsta-
wiciele Policji, Straży Miejskiej, Miej-
skiego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego, a także Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego i Pre-
zes Korporacji Mistrzów Kominiar-
skich. Omówiono współpracę z Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego. Po-
ruszono również temat bezpieczne-
go użytkowania mieszkań w okre-
sie grzewczym - m.in. do czego mo-
gą prowadzić zaniedbania, jeśli cho-
dzi o wentylację mieszkania, a tak-
że przyczyny powstawania i zagro-
żenia wynikające z emisji tlenku 
węgla – wszystko to na konkret-
nych przykładach udokumentowa-
nych fotografiami z mieszkań. Oma-
wiano również zagadnienia dotyczą-
ce bezpieczeństwa w mieście i przy-
pomniano o działaniu interaktywnej 
Krajowej Mapy Zagrożeń czy apli-
kacji „Moja Komenda”.

Konferencja zorganizowana została 
z inicjatywy Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Siemia-
nowicach Śląskich, brygadiera Jacka 
Szczypiorskiego, patronat objął Pre-
zydent Miasta Rafał Piech.

Bezpieczeństwo nasze, bliskich, sąsia-
dów, innych mieszkańców osiedla zale-
ży nie tylko od zarządców nieruchomo-
ści, ale też od tego, w jaki sposób sami 
postępujemy…

Rafał Grzywocz
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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: poniedziałek 17DYŻURUJE: poniedziałek 170000-20-200000; ; 
 wtorek, środa, czwartek 15 wtorek, środa, czwartek 150000-20-200000;;

piątek 13piątek 130000-20-200000;  ;  
sobota 8sobota 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 50

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Stefania Dziura – Lattka, Piotr Majnusz*

zapraszają wszystkich P.T. Mieszkańców
5 grudnia 2022 r. od 1630 do 1730

NA DYŻUR

tel. 32 609-14-00
*skład osobowy może ulec zmianie 

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Chemik”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 1600-1700 w sali kon-
ferencyjnej RO przy administracji (ul. 
ks. Kapicy)

Osiedle „Centrum”
- każdy pierwszy poniedziałek miesią-

ca w godzinach 1600-1700 (siedziba ad-
ministracji)

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 - zebranie od 
1700 w sali konferencyjnej RO przy ad-
ministracji (ul. Wł. Reymonta)

Osiedle im J. Tuwima
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

1600-1700 (siedziba administracji).

Dyżury członków Rad Osiedli

Przypominamy, że na każdym z  siedmiu osiedli Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej funkcjonuje Rada Osiedla. 

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 inny-
mi przy ustalaniu priorytetów rocznych planów remontów czy kierunków działa-
nia w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. To też organ doradczy SSM. Jej 
członkowie to równocześnie mieszkańcy osiedli spółdzielczych.
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SPR AWDŹ STAN SWOJEGO KONTA

Wielki konkurs 2022
Niedawno witaliśmy 2022 rok, a już 

trzeba będzie się z nim żegnać. 
Nowy rok zbliża się milowymi kroka-
mi i jest za przysłowiowym pasem. 
Póki co jego nadejście wydaje się 
nam jeszcze odległe. To jednak pozo-
ry, gdyż już wkrótce w koresponden-
cji wpisywać będziemy 2023 r., myląc 
się zapewne na początku, bo z reguły 
przy zmianie daty takie przypadki się 
nagminnie trafiają.

Tak więc przypominamy o kolejnej 
edycji, Wielkiego konkursu SSM, jaki Ra-
da Nadzorcza i Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej od lat za-
wsze na koniec danego roku adresują 
do wszystkich, którzy regularnie wno-
szą opłaty, a ich niedobór na koncie nie 
będzie przekraczał łącznie 10 zł według 
stanu na 31. 12. 2022 r.

Podstawowym celem konkursu jest 
zmobilizowanie jak największej gru-
py mieszkańców do zapoznania się 
ze stanem swoich wpłat czynszowych 

i w przypadku stwierdzenia niedoboru 
– uregulowanie go do końca grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele ro-
dzin posiada różnorakie problemy fi-
nansowe. Jedni z trudnością wiążą ko-
niec z końcem, drudzy świadomie nie 
regulują swoich należności. Utrata pra-
cy, brak dochodów, poważna choroba 
jednego z członków rodziny powodują, 
że ludzie przestają regulować swoje zo-
bowiązania. Nie płacąc uważają, że mo-
gą zaciągnąć kredyt bez konieczności 
załatwiania formalności bankowych. 
Prawda to o tyle, że kredyt taki należy 
do najdroższych na rynku, a na doda-
tek uderza w innych mieszkańców.

W takiej bowiem sytuacji płynność 
finansowa Spółdzielni może ulec za-
chwianiu, w konsekwencji prowadząc 
do opóźnienia w regulowaniu należ-
ności wobec dostawców usług i me-
diów, a tym samym stanowiąc realne 
zagrożenie prawidłowej eksploatacji, 
co przecież godzi w nas samych. Do-

datkowo, dostawcy mają pełne pra-
wo naliczania karnych odsetek od nie-
zapłaconych sum, zaś te mogą stać 
się nadobowiązkowymi zobowiązania-
mi do pokrycia przez Spółdzielnię, czyli 
w konsekwencji przez nas samych.

W Wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, 

którego należności na koniec roku 
względem SSM są mniejsze  

od 10 złotych.
Zasada ta dotyczy wszelkich 

należności zarówno głównej, jak 
i ewentualnych odsetek z tytułu 

nieterminowych wpłat.
Jak dowodzą minione lata, na wiele 

osób Konkurs działa mobilizująco, a ko-
niec roku to właściwy moment na upo-
ranie się z zaległościami tak, by w No-
wy Rok wejść bez finansowych zaszło-
ści i z szansą na uczestnictwo w loso-
waniu cennych nagród rzeczowych 
oraz zwolnienia z czynszu w części eks-
ploatacja.

Zasady Wielkiego konkursu:
KAŻDY MIESZKANIEC ZASOBÓW SSM, KTÓRY NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU BĘDZIE POSIADAŁ
MNIEJ NIŻ 10 ZŁOTYCH ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD

ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2023 roku.

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

SSM, a w przypadku wszelkich ewentualnych wątpliwości tam je wyjaśnić.
nie Traćmy Czasu – nagrody nie PoCzekają! nie Traćmy Czasu – nagrody nie PoCzekają!

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SSM

O wodzie i nie tylko
Przyjęcie uchwał o zmianie stawki eksploatacji dla osób nie będących członkami SSM, zmianach w „Regulaminie ro-

zliczania kosztów dostawy wody…” oraz sprawozdanie Komisji Organizacyjno-Samorządowej i Społeczno-Kult-
uralnej z wizytacji zajęć letnich dla dzieci zorganizowanych w Domu Kultury „Chemik” - temu m.in. poświęcona była 
październikowa Rada Nadzorcza SSM.

Zmiana stawki eksploatacyjnej dla 
osób niebędących członkami

Utrzymanie stawek eksploatacyj-
nych na 2023 rok dla członków SSM 
na niezmienionym poziomie, pomimo 
znacznego wzrostu kosztów utrzyma-
nia nieruchomości, jest zjawiskiem bar-
dzo pozytywnym w tak trudnych dla 
nas wszystkich czasach. Czasach postę-
pującej drożyzny i swego rodzaju nie-
pewności jutra w dynamicznie zmienia-
jących się warunkach gospodarczych 
i politycznych. Decyzja o braku pod-
wyżki dla członków Spółdzielni na rok 
następny możliwa była dzięki przezna-

czeniu przez Walne Zgromadzenie środ-
ków finansowych pochodzących z nad-
wyżki bilansowej za lata 2019-2021 na 
eksploatację poszczególnych nierucho-
mości w zakresie dotyczącym członków 
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych. W związ-
ku z dofinansowaniem członkom SSM  
wzrastających kosztów eksploatacji ich 
nieruchomości nie będą oni zobowią-
zani do wnoszenia od dnia 1.02.2023 
r. nowych opłat. W innej sytuacji są na-
tomiast osoby, które posiadając pełną 
własność lokalu i nie przystąpiły w po-
czet członków SSM. Osoby te nie mo-

gą partycypować w zyskach spółdziel-
ni. Tym samym dofinansowanie wzra-
stających kosztów nieruchomości ich 
nie dotyczy i zobowiązani są wpłacać 
podwyższoną opłatę eksploatacyjną 
od lutego przyszłego roku. Podwyżka 
spowodowana jest przede wszystkim 
wzrostem cen materiałów i usług słu-
żących bieżącej obsłudze nieruchomo-
ści, konserwacji i wszelkiego rodzaju na-
prawom, wzrostem kosztów usług firm 
współpracujących ze spółdzielnią czy 
też podwyżkami cen energii elektrycz-
nej w  częściach wspólnych. Biorąc pod 
uwagę wszystkie te czynniki Rada Nad-
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I N F O R M A C J A
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że
dnia 15 grudnia 2022 r. o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, 
który odbędzie się w Domu Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości 51* 

Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych: 

1. ul. Korfantego 9a/26 
- o pow. 30,65 m2 cena wywoławcza 117 300,00 zł
4 piętro, 2 pokoje, kuchnia bez okna, łazienka z wc,  przedpokój

2. ul. Michałkowicka 23a/2 
- o pow. 39,59 m2 cena wywoławcza 167 000,00 zł
 parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać od dnia 02.11.2022 r. do 14.12.2022 r. po uprzednim telefonicznym 
porozumieniu się z:

• Administracja osiedla im. J. Tuwima pod numerem tel. 32-228-45-47  (dot. ul. Korfantego 9a/26), 
• Administracja osiedla „Centrum” pod numerem tel. 32-228-17-39 (dot. ul. Michałkowickiej 23a/2).

Wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy dokonać na konto Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr:  
 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706 (dowód wpłaty należy posiadać podczas przetargu).

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się 
na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia. Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego 
zobowiązane są do posiadania notarialnego pełnomocnictwa. W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium nastę-
puje na wskazanynr konta bankowego. W przetargu mogą brać udział tylko osoby posiadające dowód wpłaty wadium i dowód tożsamo-
ści, bez osób towarzyszących. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

ZARZĄD SSM

*UWAGA -możliwa zmiana lokalizacji, prosimy o sprawdzanie na bieżąco naszej strony internetowej.

zorcza podjęła decyzję o utrzymaniu na 
dotychczasowym poziomie stawki eks-
ploatacyjnej dla Członków uchwalając 
równocześnie nowe stawki dla osób 
niebędących członkami SSM. 

Woda
Zmiany w „Regulaminie rozlicza-

nia kosztów dostawy wody zimnej od-
prowadzania ścieków z lokali miesz-
kalnych i użytkowych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej obejmu-
ją przede wszystkim kwestie związa-
ne z rozliczaniem opłaty stałej za zim-
ną wodę, rozliczanie różnic kosztów na 
lokalach mieszkalnych i lokalach użyt-
kowych, a także przyjęciem przez SSM 
zasady, że rozliczenie wody przy zby-
ciu lokalu następuje z osobą posiada-

jącą lokal na dzień kończący okres roz-
liczeniowy. 

Pełna treść uchwalonego przez Ra-
dę Nadzorczą Regulaminu jest dostęp-

na na stronie internetowej Spółdzielni 
w zakładce „Statut i regulaminy”.

Zajęcia letnie dla dzieci - 
podsumowanie

Na Radzie Nadzorczej wysłuchano 
również sprawozdania Zbigniewa Ja-
rosza - przewodniczącego Komisji Or-
ganizacyjno-Samorządowej i Społecz-

no-Kulturalnej z wizytacji na letnich 
zajęciach dla dzieci zorganizowanych 
w Domu Kultury „Chemik” pod nazwą 
„Z kulturą na wakacjach. Kreatywne 
zajęcia kulturalne dla najmłodszych”. 
W ocenie przewodniczącego komisji: 
prowadzone działania zasługują na po-
parcie i należy nadal kontynuować tę 
działalność. Dzieci czuły opiekę, były 
uśmiechnięte i nie mogły narzekać na 
nudę. Rodzice dzięki temu mogli być 
spokojni o swoje pociechy wiedząc, że 
nie dzieje się im krzywda i poświęcać się 
swoim obowiązkom.

Wypoczynek letni w Domu Kultury 
„Chemik” zorganizowano od 4 lipca do 
26 sierpnia br.

rg

Z posiedzenia Rady Nadzorczej SSM

O wodzie 
 i nie tylko

Droższe odpadyPodczas sesji Rady Miasta, która od-
była się 27 października 2022 Radni 
przegłosowali podwyżkę opłat za wy-
wóz odpadów, która dotknie zarówno 
nieruchomości zamieszkałe jak i nieza-
mieszkałe.

Dotychczasowe stawki, ustalone w stycz-
niu 2020 roku wzrosną aż o 40% i od 1 grud-
nia 2022 roku będą wynosiły „od każdego 

mieszkańca”: 36,95 PLN w przypadku se-
lektywnej zbiórki odpadów i 110,85 PLN 
w przypadku odpadów zmieszanych.

Skąd takie podwyżki? Wysokość 
opłat (…) ulega stałym podwyżkom 
w całej Polsce z kilku powodów. Naj-
ważniejszym z nich jest (…) każdorazo-

wy wzrost kwot oferowanych w postę-
powaniu przetargowym przez prywat-
ne przedsiębiorstwa zajmujące się wy-
wozem i gospodarką odpadami. A tak-
że (…) rosnące koszty wszystkich za-
dań wynikających z gospodarki od-
padami (…) – czytamy w informacji 
przygotowanej przez Rzecznika Pra-
sowego Urzędu Miasta.
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Zasady roczdelskie
1. Otwarte członkostwo.
2. Demokratyczne zarządzanie i sprawowana kontrola 

przez organa spółdzielni wybierane w wolnych i na 
zasadzie równości przeprowadzanych wyborach.

3. Podział nadwyżki wśród członków w stosunku do ich 
udziału w zakupach.

4. Ograniczone oprocentowanie udziału.
5. Sprzedaż za gotówkę.
6. Działalność społeczno-wychowawcza.
7. Neutralność polityczna i społeczna.

 Statut Roczdelskiej   Statut Roczdelskiej  
Spółdzielni Sprawiedliwych PionierówSpółdzielni Sprawiedliwych Pionierów

Zjawisko współdziałania, łączenia sta-
rań jednostek dla realizacji wspólnych 
celów: samopomocy czy sa-
moobrony wobec różnego 
rodzaju zagrożeń, znane jest 
niemal od początku ludzkości. 

Już tworzenie się pradaw-
nych osad, takich jak nasz ro-
dzimy Biskupin, miało na celu 
dobro ogółu pewnej społecz-
ności. Budowano, gospodaro-
wano i broniono się przed wro-
giem własnymi siłami, w intere-
sie wszystkich. Z czasem daw-
ne plemiona czy szczepy roz-
padały się na mniejsze struk-
tury, znacznie słabiej już po-
wiązane. Wpływał na to cywili-
zacyjny rozwój człowieka, któ-
ry doprowadził do rozerwania 
więzi plemiennych.

Idee wspólnotowe powraca-
ły. Ludzie w pojedynkę często 
sobie nie radzili i jedyną deską 
ratunku dla nich okazywały się 
właśnie wspólnoty: budowlane, 
mieszkaniowe, zapewniające 
im dach nad głową i podstawy 
do życia. Nieraz, oprócz miesz-
kania razem, bytowanie w ta-
kiej wspólnocie opierało się na 
wspólnej uprawie ziemi, dzie-
leniu i spożywaniu plonów, wy-
chowywaniu potomstwa.

Żyjący na przełomie XV i XVI 
wieku wielki angielski myśli-
ciel – Tomasz Morus, w swo-
im dziele „Utopia” snuł wizję 
idealnej wspólnoty, opartej 
o jasne zasady. Podobne wi-
zje przedstawił na początku 
XVII wieku włoski filozof – To-
maso Campanella. W pracy 
„Miasto słońca” ukazał model 
wspaniałych osiedli miejskich.

W obu przypadkach były to jedynie 
wizje. Za to francuski myśliciel, propa-
gator ustroju pozbawionego przymusu 
i twórca terminu „feminizm” – Charles 
Fourier opracował w pierwszej poło-
wie XIX wieku ideę budowania wspól-
not, nazwanych przez niego falanste-
rami, tj. wspólnoty równych i wolnych 
ludzi zarządzającej własnym miastem.

Robert Owen, żyjący na przełomie 
XVIII i XIX wieku, wywarł niebagatel-

ny wpływ na rozwój przyszłej spół-
dzielczości. Udało mu się opracować 
projekt swoistej wspólnoty, również 
mieszkaniowej, nazwanej „Nową Har-
monią”. Idea ta polegała na stworze-
niu gminy, w której mieszkańcy mie-
liby mieszkać oraz pracować w prze-
myśle, a także na roli, mając jednocze-
śnie do dyspozycji potrzebne insty-

tucje społeczno-gospodarcze. Niestety 
żywot owenowskich wspólnot był krót-
ki. Najdłuższa bowiem przetrwała 4 la-
ta. Jednak to właśnie Roberta Owena 
uważa się za pioniera ruchu spółdziel-
czego. Dzięki niemu, w 1835 roku po-
wstało w Ameryce Północnej stowarzy-
szenie dla klas i narodów – Association 
off All Classes of All Nations, którego dą-
żeniem było między innymi stworze-
nie centralnej spółdzielni posiadającej 

swoje oddziały we wszystkich 
częściach świata. 

W Polsce, wtedy pod zabo-
rami, zwolennikami wspólne-
go działania, więc swoistymi 
prekursorami spółdzielczo-
ści byli: Stanisław Staszic – 
w 1812 r. założył mające cha-
rakter spółdzielni Towarzy-
stwo Rolnicze Hrubieszowskie 
i ks. Stanisław Stojałowski – 
pod koniec XIX w. propagują-
cy zakładanie chłopskich kó-
łek rolniczych, który działał na 
Śląsku Cieszyńskim i w Galicji. 

Powstały z biedy
Narodziny spółdzielczo-

ści jako ruchu społeczno-go-
spodarczego przypadają na 
pierwszą połowę XIX wieku. 
Na jej rozwój miało wpływ kil-
ka czynników, w tym pogłę-
bianie się problemu zwią-
zanego z ubożeniem ludzi. 
W Anglii, w okresie „rewolu-
cji przemysłowej”, zaczęły po-
wstawać w ośrodkach robot-
niczych pierwsze stowarzy-
szenia spożywcze, których za-
łożeniem było organizowanie 
wzajemnej pomocy. Jednak 
nie funkcjonowały one długo 
– upadały, a powodem tego 
była niegospodarność i filan-
tropijne metody działalności 
handlowej, sprzeczne z zasa-
dami ekonomii. 

W sierpniu 1844 roku gru-
pa 28 ubogich, oszukiwa-
nych przez prywatnych skle-
pikarzy tkaczy, zorganizowała 
w Rochdale, niewielkim mie-
ście w północnej Anglii, pierw-

szą wzorcową spółdzielnię spożywców, 
którą nazwali „Rochdalskim Stowa-
rzyszeniem Sprawiedliwych Pionie-
rów”. Na jej fundusz udziałowy składa-
ły się wpłaty wszystkich członków – za-
łożycieli spółdzielni. Statut przyjęto 24 
października 1844 roku. Dwa miesią-
ce później, w wyremontowanym przez 
siebie magazynie przy ulicy Toad La-

O początkach spółdzielczości na świecie, w Polsce I ideach - część 1

Zaczęło się w Rochdale
65-lecie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest dobrą 

okazją, by sięgnąć do korzeni. Nie tylko naszej wspólnoty 
spółdzielczej spod szyldu SSM, ale w ogóle - idei spółdzielczości. Spółdzielczość 
działa w wielu krajach na całym świecie i skupia grubo ponad miliard ludzi two-
rzących i działających w spółdzielniach różnego typu, od produkcyjnych po so-
cjalne. W wielu krajach jest znaczącym partnerem handlowym, gospodarczym.
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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,
- Wróbla 7a – lokal użytkowy o powierzchni 14,20 m2,
- Korfantego 3a – lokal użytkowy o powierzchni 25,00 m2,
- Al. Młodych 15a – lokal użytkowy o powierzchni 17,00 m2,
- Stęślickiego 10 – lokal użytkowy o powierzchni 48,73 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.
Wolne lokale użytkowe w pawilonie przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43a:

– Lokal użytkowy o pow. 71,50 m2 ,
– Lokal użytkowy o pow. 14,10 m2,
– Pomieszczenie o pow. 4,37 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

Robert OwenRobert Owen

ne 31, otwarto pierwszy mały sklepik. 
Tkacze z Rochdale dążyli do jasno po-
stawionych celów: zapewnienie sobie 
tanich i dobrych, uczciwie sprzedawa-
nych artykułów codziennego użytku. 
Mieli nadzieję również, iż dzięki współ-
pracy nie tylko uda im się zrealizować 
swoje potrzeby, ale też, że przyczynią 
się w znacznym stopniu do zbudowania 
nowego, sprawiedliwszego społeczeń-
stwa. Stowarzyszenie wielką wagę przy-
kładało do wychowa nia i kształcenia 
swoich członków oraz ich rodzin. 

Spółdzielnia z Rochdale wyciągnę-
ła właściwe wnioski z niepowodzeń 
poprzedników. Ustaliła własne zasa-
dy organizacyjne i gospodarcze, które 
obowiązywały przez wiele lat, do dzi-
siaj noszą nazwę „zasad rochdalskich”. 

 „Rochdalskie Stowarzyszenie Sprawie-
dliwych Pionierów” w niedługim czasie 
stało się silną organizacją gospodarczą. 
Ilość członków dynamicznie wzrastała. 
W 1867 roku wybudowano wielki budy-
nek, w którym mieściły się sklepy, zakła-
dy produkcyjne, jak również biura, biblio-
teka i czytelnia, a nawet sala teatralna.  

Stowarzyszenie wpłynęło na rozwój 

spółdzielczości w całej Anglii i dalej 
– w krajach europejskich, takich jak: 

Niemcy, Szwajcaria, Francja, Włochy, 
Belgia, Austria, Czechy i Rosja, w tym 
na ziemiach polskich pod zaborami 
oraz w Ameryce Północnej. 

Pierwszą ustawę o spółdzielczości 
uchwalono także w Anglii, już w 1852 

roku. Pod koniec XIX wieku w Londy-
nie podczas Międzynarodowego Kon-
gresu Spółdzielczego, powołany zo-
stał do życia Międzynarodowy Związek 
Spółdzielczy, do którego przystąpiło 18 
państw. Pierwotnie obejmował on je-
dynie spółdzielczość spożywców, ale 
z czasem stał się organizacją bardziej 
uniwersalną.

Kończąc artykuł, warto wspomnieć, 
że po angielsku spółdzielnia to Co-
-operative, czasem spolszczana jako 
„kooperatywa”. Co więcej – jedna z naj-
większych sieci handlowych w Wielkiej 
Brytanii nosząca nazwę Co-Op to nic 
innego jak największa na świecie spół-
dzielnia wielobranżowa licząca ponad 
pięć milionów członków – właścicie-
li. Warto o tym pamiętać, gdy ktoś za-
czyna twierdzić, że spółdzielnie to nie-
udany produkt systemu politycznego 
sprzed 1989 roku.

Rafał Grzywocz
Materiał opracowano na podstawie publikacji 

„Księga polskiej spółdzielczości” z 2004 roku oraz 
informacji ze strony internetowej www.spoldziel-
niemieszkaniowe.pl; Zdjęcia pochodzą z pierw-
szej z wymienionych. 
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Informujemy, że są jeszcze wolne 
miejsca w Turnieju Bowlingowym. Za-
chęcamy serdecznie mieszkańców SSM 
do wzięcia udziału w zawodach. Wiek 
mieszkańca – nieważny. Umiejętności 
czy stopień zaawansowania – nieważ-
ne. Brak znajomości zasad gry – nie-
ważny. Ewentualny brak znajomych na 
torze – nieważny. Ważne, że można 
aktywnie spędzić czas razem z inny-
mi oddając się przyjemności samego 

grania i miłego spędzenia popołudnia. 
To Spółdzielnia zadba, przy przyję-
ciu zgłoszeń od poszczególnych osób, 
o skompletowanie osób grających na 
torach. To komputer, zgodnie ze sztu-
ką gry, będzie zliczał punkty każdego 
uczestnika po jego rzutach. Graczom 
pozostaje czysta przyjemność zabawy 
a osobom, które zdobędą w jej trak-
cie najlepsze wyniki nagroda od Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej świętującej w ten sposób ze swo-
imi mieszkańcami 65-lecie istnienia.  

Na poszczególnych torach mogą grać 
osoby z różnych osiedli SSM, przy za-
chowaniu parytetu 6 osób na dany 
dzień z każdego osiedla. Symbolicz-
na opłata za grę od mieszkańca SSM 
to 2 zł. Unormowania Turnieju ujęte 
zostały w Regulaminie (czytaj str. 9), 
z którym prosimy o zapoznanie się oso-
by zainteresowane grą. Zarząd SSM

TTurniej Bowlingowy na 65-lecie SSM – zapraszamy mieszkańców Spółdzielni – zarówno osoby grające wcześniej, jak rów-
nież te bez jakiegokolwiek doświadczenia, dla których udział w zabawie będzie pierwszym spotkaniem z kręglami.

Materiał promocyjny Spółdzielni

Renomowana Kręgielnia – Spółdzielcza „Renoma”Renomowana Kręgielnia – Spółdzielcza „Renoma”
KKręgle, bilard, piłkarzyki, dart, cymbergaj - wszystko w jednym miejscu. Tętniąca życiem Bytkowska Strefa Rozrywki 

  „Renoma” trzecią dekadę gości u siebie klientów. Niewiele jest takich miejsc w okolicy, gdzie da się połączyć typo-
wo barową czy klubową „posiadówkę” z innymi atrakcjami. Tu tak.

Wizytówką „Renomy” pozostają kręgle. Do dyspozycji jest 
aż 8 zautomatyzowanych torów bowlingowych. Koszt jed-
nej godziny gry (wynajęcia toru) jest zależny od pory dnia 
i tygodnia i waha się od 27 do 54 złotych. Warto do „Reno-

my” wybrać się z grupką znajomych lub rodziną – przede 
wszystkim dlatego, że kręgle to zabawa zespołowa, ale rów-
nież z tego powodu, że koszt wynajmu toru rozłoży się nam 
na więcej osób.

Może wydawać się też, że to rozrywka zarezerwowana dla 
dorosłych, a jednak chętnie odnajduje się tu również młodzież 
szukająca nietypowych atrakcji - a za taką uznaje właśnie bow-
ling. Paletę propozycji uzupełniają: bilard (trzy stoły bilardo-
we), piłkarzyki, dart i cymbergaj – po jednym stanowisku.

Po grze lub w jej trakcie można odsapnąć w jednej z sied-
miu sześcioosobowych loży i posilić się pizzą – której do wy-
boru jest aż dwadzieścia rodzajów albo pieczywem czosn-
kowym czy grillowaną piersią z kurczaka z sałatką z ruko-
li lub pochrupać nachosy - wszystko świeżo przygotowane 
na miejscu.

W kręgielni zorganizować można imprezę okolicznościo-
wą lub firmowy team building, albo po prostu przyjść obej-
rzeć mecz lub inne wydarzenie sportowe - jeśli chciałoby się 
przeżywać sportowe emocje w szerszym gronie – lokal wy-
posażony jest w telebimy.

Przed wybraniem się do Renomy, szczególnie w miesią-
cach jesienno-zimowych, kiedy aura nie sprzyja rozrywce 
na otwartym powietrzu, a ludzie szukają rozrywek pod da-
chem, chroniąc się przed jesienną słotą - warto sprawdzić 

dostępność torów bowlingowych i zadbać o wcześniejszą 
rezerwację. Miejsce jest na tyle popularne, że niektóre z ter-
minów trzeba rezerwować nawet z miesięcznym wyprze-
dzeniem.

Bawiąc się słowami, chciałoby się napisać, że przez dwa-
dzieścia jeden lat funkcjonowania Renoma wypracowała so-
bie reputację renomowanego miejsca rozrywki dla miesz-
kańców Siemianowic – o czym świadczy choćby ponad dzie-
więćset opinii na mapach Google ze średnią oceną 4,4/5.0 
gwiazdek, a także 4,8 gwiazdki w serwisie społecznościo-
wym Facebook.

„RENOMA” mieści się na osiedlu „Chemik” przy ulicy Wale-
rego Wróblewskiego 37. Nad komfortem gości czuwa miły 
personel. 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. 
Nie ma również problemu dla zmotoryzowanych, w pobliżu 
nietrudno o miejsce postojowe.

Tory rezerwować można telefonicznie (32 220-85-70), 
przez Facebook’a lub portal kregielnia24.pl 

bs

Turniej Turniej i i inne atrakcjeinne atrakcje
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REGULAMIN
Turnieju Bowlingowego organizowanego z okazji obchodów 65-lecia istnienia

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem turnieju bowlingowego jest Siemianowic-

ka Spółdzielnia Mieszkaniowa (dalej: Organizator).
2. Obsługę Turnieju realizuje Organizator.
3. Nagrodami ufundowanym przez Organizatora są puchary 

oraz karnety na grę w Kręgielni Renoma.
§ 2 Cel Imprezy

Celem imprezy jest uczczenie 65 - lecia istnienia Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 3 Termin i miejsce
1. Turniej odbywać się będzie w Kręgielni Renoma przy ul. 

Wróblewskiego 37 w Siemianowicach Śl., w godzinach 
17:00 – 19:00 w niżej podanych terminach:

I Dzień  – 21.11.2022 r.
II Dzień – 22.11.2022 r.
III Dzień – 23.11.2022 r.
IV Dzień – 28.11.2022 r.
V Dzień – 29.11.2022 r.
VI Dzień – 30.11.2022 r.

2. Każdy z uczestników Turnieju może brać udział tylko 
w jednym, wybranym przez siebie dniu z w/w terminów.

§ 4 Uczestnicy
1. Uczestnictwo w Turnieju jest płatne i dobrowolne.
2. Turniej skierowany jest do mieszkańców Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej Uczestnicy).
3. Aby wziąć udział w Turnieju należy dokonać zgłoszenia 

– osobiście bądź telefonicznie w Administracji osiedlo-
wej lub Dziale Technicznym, a także e-mailowo na adres : 
gzm@ssm.siemianowice.pl oraz wpłaty 2 zł na konto SSM, 
nr 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706 z tytułem wpłaty 
„RENOMA”, najpóźniej do dnia 14 listopada 2022 r.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Turnieju, wpła-
cona kwota nie podlega zwrotowi.

5. W każdym dniu Turnieju będzie brać udział 42 mieszkań-
ców zasobów SSM, po 6 osób z każdego z 7 osiedli.

6. Organizator zastrzega możliwość zamknięcia list uczest-
ników po zgłoszeniu się maksymalnej liczby graczy z po-
szczególnych osiedli. Większa liczba uczestników niż 
przewidziana w Regulaminie zostanie umieszczona na li-
ście rezerwowych.

W przypadku zgłoszenia się z danego osiedla uczestników 
w liczbie mniejszej niż przewiduje niniejszy Regulamin, 
wówczas istnieje możliwość dopuszczenia do wzięcia 
udziału w Turnieju rezerwowych graczy z pozostałych 
osiedli.

7. Warunkiem wzięcia udziału w Turnieju jest złożenie pi-
semnego oświadczenia uczestnika o zapoznaniu się z tre-
ścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie i udostępnianie przez Siemianowicką Spół-
dzielnię Mieszkaniową danych osobowych oraz wykorzy-
stanie wizerunku (załącznik nr 1).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wy-
ników rozgrywek, zdjęć z zawodów, a w szczególności do 
publikacji informacji o przebiegu rozgrywek na stronach 
internetowych i innych publikowanych.

§ 5 Przebieg Turnieju
1. Organizator na czas poszczególnych dni Turnieju powołu-

je Sędziego Turnieju (dalej: Sędzia), który czuwa nad 

prawidłowym przebiegiem Turnieju. W szczególności Sę-
dzia rozstrzyga wszelkie kwestie sporne między uczest-
nikami oraz decyduje w sprawach wynikających z prze-
strzegania odpowiednich zasad gry w bowling.

2. O zwycięstwie Uczestnika decyduje najwyższa liczba zdo-
bytych punktów spośród graczy wszystkich dni Turnieju. 
Każdy dzień gry składa się z 2 rund.

3.  Kolejność startujących zawodników ustala Organizator.
4. Zawody rozpoczną się równocześnie na wszystkich 7 tor-

ach po 6 graczy na każdym z nich.
5. Zwycięzca turnieju otrzymuje puchar i nagrodę specjalną 

dla najlepszego Zawodnika turnieju w postaci karnetu na 
3 godziny gry w Kręgielni Renoma;
a) za zdobycie II i III miejsca uczestnicy otrzymują pucha-

ry i karnety na grę w Kręgielni Renoma: II miejsce – 2 
godziny gry, III miejsce – godzina gry.

b) Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
§ 6 Ubiór zawodników,  

protokół zawodów, wyniki
1. Wszystkich Uczestników obowiązuje miękkie obuwie 

sportowe do wypożyczenia na miejscu. Skarpetki dodat-
kowo płatne 1,50 zł/parę.

2. Po każdym dniu zawodów będzie sporządzony protokół. 
Na podstawie protokołów ze wszystkich dni Turnieju 
będą ustalone wyniki.

3. Protokoły ze spotkania będą udostępnione do wglą-
du w Kręgielni Renoma. Imiona i nazwiska zwycięzców 
udostępnione zostaną na stronie internetowej SSM oraz 
w gazecie „Moja Spółdzielnia”.

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie o wygra-
nej i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród w Kręgiel-
ni Renoma dnia 05.12.2022 r.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdro-

wia uczestników oraz za wszelkiego rodzaju kontuzje 
powstałe podczas trwania zawodów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy po-
zostawione w Kręgielni Renoma.

3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 
kręgielni oraz wykonywania decyzji kierownictwa im-
prezy, sędziego lub osób z obsługi.

Zasady gry w kręgle:
1. Gra składa się z 2 rund po 10 ramek.
2. W każdej ramce gracz ma do dyspozycji dwa rzuty kulą.
3. Jeżeli przy pierwszym rzucie każdej ramki gracz strąci 

wszystkie 10 kręgli, to jest tzw. strike i drugiego rzutu nie 
wykonuje.

4. Dwa strike za sobą to „double”, a trzy to „triple”.
5. Jeżeli po pierwszym rzucie gracz nie strącił wszystkich 

kręgli, następuje drugi rzut.
6. Po strąceniu wszystkich kręgli w drugim rzucie gracz uzy-

ska tzw. „spare”.
7. W przypadku, gdy po drugim rzucie pozostaną jeszcze 

nie strącone kręgle, wtedy wynik nazywa się „open frame” 
i gracz zdobywa tyle punktów ile strącił kręgli.

8. W dziesiątej ramce gracz ma do dyspozycji trzy rzuty, 
a jeżeli w pierwszej ramce został mu zaliczony „strike” lub 
„spare” zostają mu dwa rzuty.



10 MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2022

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

Osiedle im. Juliana Tuwima
Program usuwania z budynków zaso-

bów SSM płyt elewacyjnych azbesto-
wo-cementowych i następnie wykona-
nie budynków w procesie termomoder-
nizacji jest systematycznie realizowa-
ny. W osiedlu „Tuwima” na ten 
rok zaplanowano takie prace 
przy ulicy Hermana Wróbla 
3 oraz 4 - z czego w przypad-
ku pierwszego adresu zadanie 
zbliża się ku końcowi. Przy H. 
Wróbla 4 są prowadzone pra-
ce od strony balkonów.

W odpowiedzi na problem 
korozji biologicznej, jakiej 
skutki uwidaczniają się na ele-
wacjach budynków poprzez 
ciemnozielone zabrudzenia, 
wykonywane są prace polega-
jące na oczyszczeniu i ponow-
nym odmalowaniu elewacji 
farbą ze środkiem ochronnym, 
mającym zapobiec wykwitom. Kolejny 
budynek, gdzie takie roboty zlecono to 
Okrężna 1 - ściana północna.

Poza planem remontów, na wnioski 
mieszkańców, na przestrzeni ostatnich 
tygodni naprawiono kilka schodów te-
renowych, np. przy Okrężnej 4-6, 8 czy 
do klatki schodowej W. Korfantego 15. 
Protokołem konieczności w planach ad-
ministracji jeszcze przed zimą jest do wy-
konania remont schodów wejściowych 
do klatki przy Okrężnej 13 wraz ze zjaz-
dem, schody terenowe przy Okrężnej 3 
prowadzące w kierunku Leśnej 15 oraz 
przy ulicy W. Korfantego 1C.

Na listopad zaplanowano realizację 
uprawomocnionej decyzji Prezydenta 
Miasta o wycięciu drzew na poszczegól-
nych nieruchomościach. W zamian, póź-
ną wiosną, pojawią się nowe nasadzenia.

Kolejny adres, gdzie została wymie-
niona winda to Okrężna 8. Z kolei na 
placu zabaw przy ulicy W. Korfantego 
14 wymieniono zdewastowaną „huś-
tawkę-ważkę”. W tej chwili trwa napra-
wa drewnianego obramowania pia-
skownicy.

Trwają coroczne przeglądy instala-
cji gazowej i wentylacji w budynkach 
przy ks. J. Kapicy 5, Leśnej 7, 13, 15, 
Okrężnej 1-5.

Osiedle „Chemik”
W październiku wznowiono prace na 

elewacji wieloklatkowego budynku przy 
Niepodległości 58. Zabrudzona elewa-
cja frontowa segmentów E-F-G zostanie 
oczyszczona i ponownie odmalowana. 

Na przełomie września i październi-
ka poświęcono więcej uwagi mniej-
szym zadaniom do wykonania, będą-
cymi nierzadko postulatami mieszkań-
ców - jak choćby to: w rejonie pawi-
lonu usługowo-handlowego przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 67 wy-
tyczono i wybrukowano chodnik, bę-
dący przedłużeniem już istniejącego, 
a prowadzącego od ciągu handlowego 
w kierunku przystanku autobusowego. 
W tym samym rejonie odremontowano 
niejako przy okazji schody terenowe, 
które niemal przed każdą zimą a cza-
sem i po niej trzeba było „poprawiać”.

Administracja zleciła roboty dekar-
skie na kilku segmentach garażowych. 
Na pojedynczych garażach, po zakwa-
lifikowaniu przez komisję, trwa m.in. 
wymiana papy termozgrzewalnej - W. 
Wróblewskiego 39-41, 71.

W tej chwili więcej zadań realizowa-
nych jest w klatkach schodowych:

- W. Wróblewskiego 57 - trwa kom-
pleksowe malowanie klatki schodowej,

- W. Wróblewskiego 61-63 - do za-
montowanych w korytarzach białych 
korytek, kilku operatorów multimedial-
nych przekłada swoje instalacje,

- Niepodległości 61D - wymieniono 
pion wodny.

Osiedle „Młodych”
Dwa największe zadania realizowane 

na ten czas w osiedlu to nadal:
- Teatralna 1-3 - kompleksowa ter-

momodernizacja budynku,
- Aleja Młodych 1-2 - docieplenie 

budynku, ciąg dalszy prac - obecnie 
prace na ścianach szczytowych.

W minionych tygodniach zakończy-
ły się m.in. roboty związane z odglono-
wywaniem elewacji budynku przy Alei 
Młodych 8-9.

Są też mniejsze zadania zlecane przez 
administrację a obejmujące prace po-

przedzające większe remon-
ty klatek schodowych zapla-
nowane w późniejszym cza-
sie. Jednym z takich elemen-
tów poprawiających estetykę 
klatek jest montaż wspólnych 
korytek przeznaczonych dla 
instalacji multimedialnych na 
korytarzach. W ostatnim czasie 
takowe założone zostały przy 
ulicy Niepodległości 30-32, 
gdzie teraz operatorzy mul-
timedialni przejęli pałeczkę 
i mają za zadanie „się do nich 
przełożyć”. W podobnym kie-
runku idą prace przy Alei Mło-
dych 13, 14 i niebawem 15.

W listopadzie będzie miało miejsce 
czyszczenie przewodów spalinowych 
w budynkach przy ulicy Szarych Sze-
regów 1-4 i Jana Stęślickiego 1-6.

Rozpoczęły się też przeglądy gazowe 
i wentylacyjne w mieszkaniach - Boha-
terów Westerplatte 4-12, Aleja Mło-
dych 1-15.

Osiedle „Michałkowice”
Wśród zadań, jakie wykonano 

w ostatnim czasie w Michałkowicach 
trzeba wspomnieć o:

- montażu zaworów podpionowych 
na instalacjach gazowych - Stawowa 5, 
6, 7, a będzie niebawem Stawowa 11A,

- remoncie dachu wraz z kominami 
i wymianą obrówki blacharskiej - Pocz-
towa 10,

- uporządkowaniu zieleni od strony 
balkonów budynku przy ulicy Kościel-
na 36,

- uporządkowaniu terenu po ro-
botach związanych z wymianą lamp 
oświetlenia ulicznego i kabli w ziemi - 
Przyjaźni 8-10/Kościelna 36,

- wymianie jednego z pionów wod-
nych w budynku - Pocztowa 13.

W planach administracji na nadcho-
dzące tygodnie są między innymi re-

ciąg dalszy na str. 15

os. „Węzłowiec” - Trwa remont balkonów  os. „Węzłowiec” - Trwa remont balkonów  
- Wł. Jagiełły 1C- Wł. Jagiełły 1C

Zaplanowane i nieprzewidziane
Im bliżej końca roku, tym ubywa do wykonania punktów ujętych 

w harmonogramach robót remontowo-konserwacyjnych, zaplano-
wanych w tym roku. Na IV kwartał przewidziano jeszcze kilka dużych, aktu-
alnie trwających prac zewnętrznych. Większe roboty prowadzone są jeszcze 
w większości z siedmiu osiedli SSM. Są i takie prace, które trzeba wykonać 
tzw. protokołem konieczności.
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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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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Młodych”. Trwa docieplenie ścian - Aleja Młodych 1-2os. „Młodych”. Trwa docieplenie ścian - Aleja Młodych 1-2

os. „Chemik”. Roboty dekarskie na dachach garażów  os. „Chemik”. Roboty dekarskie na dachach garażów  
- tu: W. Wróblewskiego 39-41- tu: W. Wróblewskiego 39-41

os. „Bańgów”. Odnowiono dwie kolejne klatki schodowe  os. „Bańgów”. Odnowiono dwie kolejne klatki schodowe  
- Wł. Reymonta 46 i 48- Wł. Reymonta 46 i 48

 os. „Węzłowiec”. Jedne z odnowionych schodów   os. „Węzłowiec”. Jedne z odnowionych schodów  
do klatki schodowej ulicy Wł. Łokietkado klatki schodowej ulicy Wł. Łokietka

 os. „Chemik”. Usuwanie ciemnozielonych zabrudzeń  os. „Chemik”. Usuwanie ciemnozielonych zabrudzeń 
postępuje - Niepodległości 58postępuje - Niepodległości 58

os. „Bańgów”. Wykonaną kolejną zabudowę os. „Bańgów”. Wykonaną kolejną zabudowę 
śmietnikową - M. Skłodowskiej-Curie 25śmietnikową - M. Skłodowskiej-Curie 25

os. „Chemik”. Remont w toku - W. Wróblewskiego 57os. „Chemik”. Remont w toku - W. Wróblewskiego 57

os. „Tuwima”. Wymieniono zdewastowane urządzenie os. „Tuwima”. Wymieniono zdewastowane urządzenie 
zabawowe, trwa naprawa piaskownicy - W. Korfantego 14zabawowe, trwa naprawa piaskownicy - W. Korfantego 14

Zaplanowane i nieprzewidzianeZaplanowane i nieprzewidziane
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Młodych”. Kolejne tygodnie robót os. „Młodych”. Kolejne tygodnie robót 
przy dociepleniu - Teatralna 1-3przy dociepleniu - Teatralna 1-3

 os. „Tuwima”. Nowa winda już jeździ   os. „Tuwima”. Nowa winda już jeździ  
- Okrężna 8- Okrężna 8

os. „Młodych”. W kilku klatkach os. „Młodych”. W kilku klatkach 
schodowych montowane są korytka  schodowych montowane są korytka  

na instalacje elektrycznena instalacje elektryczne

Usuwanie ciemnozielonych zabrudzeń z kolejnych elewacji Usuwanie ciemnozielonych zabrudzeń z kolejnych elewacji 
 os. „Tuwima” - Okrężna 1 os. „Centrum” - Powstańców 54B, C os. „Tuwima” - Okrężna 1 os. „Centrum” - Powstańców 54B, C

os. „Tuwima”. Docieplenie elewacji balkonowej  os. „Tuwima”. Docieplenie elewacji balkonowej  
- H. Wróbla 4- H. Wróbla 4

os. „Michałkowice”. Uporządkowano teren po montażu os. „Michałkowice”. Uporządkowano teren po montażu 
lamp oświetlenia ulicznego - Przyjaźni 8-10/Kościelna 36lamp oświetlenia ulicznego - Przyjaźni 8-10/Kościelna 36
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Głos Rad OsiedliGłos Rad Osiedli
TTematyka ostatnich posiedzeń Rad Osiedli to pierwsze większe podsumowania tego, co w życiu Spółdzielni wydarzy-

ło się w minionych miesiącach. To również, a może przede wszystkim, okres omawiania, analizowania i w końcu za-
twierdzania propozycji, jakie mogą czy wręcz muszą zostać ujęte w planach remontowych na nadchodzące lata. Brane 
pod uwagę są długoterminowe programy robót, z uwzględnieniem rosnących kosztów materiałów oraz usług.

Osiedle „Centrum”
Andrzej Jagiełło - przewodniczący 

RO: - Na ostatnich posiedzeniach Ra-
dy Osiedla podsumowywaliśmy wyko-
nane do tej pory roboty remontowe. 
Według informacji Wojciecha Chlebka 

- kierownika administracji nie ma 
opóźnień i wszystko przebiega zgod-
nie z planem. Omawiając minione mie-
siące, zwróciłbym uwagę na zrealizo-

wane pozycje planu remontów, któ-
re przyczyniły się do poprawy estety-
ki budynków i ich otoczenia - kolej-
ne elewacje budynków przy ulicy Po-
wstańców zostały oczyszczone z glo-
nów. W ostatnich tygodniach została 

wykonana nowa zabudowa śmietniko-
wa przy ulicy Jana Pawła II 21-22 a już 
planowana jest kolejna przy ulicy Ta-
deusza Kościuszki 3. To wszystko jest 

kontynuacją zamierzeń administracji 
oraz planów, jakie wspólnie ustaliliśmy 
w ubiegłym roku. Bardzo ważną spra-
wą jest wykonanie decyzji straży pożar-
nej dotyczącej konieczności poprawy 
bezpieczeństwa pożarowego przy uli-

cy Śląskiej 46 i 48. W obu tych wyso-
kich budynkach zostały zamontowane 
piony hydrantowe i główne wyłączniki 
 

os. „Centrum”. W przyszłym roku remont drogi  os. „Centrum”. W przyszłym roku remont drogi  
- ul. Kolejowa- ul. Kolejowa os. „Węzłowiec”. Remonty schodów priorytetemos. „Węzłowiec”. Remonty schodów priorytetem

Pomysł zakładania wielolet-
nich łąk kwietnych i w ten spo-

sób wprowadzenia w osiedla spół-
dzielcze większej bioróżnorodności, 
stopniowo się realizuje. W paździer-
niku przygotowano i obsiano teren 
ponad 2 tys. m2 przy ulicy Kruczej.

Projekt jest pokłosiem złożonego przez 
Stowarzyszenie „NASZ DOM” w De-
partamencie Infrastruktury i Środowiska 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii wniosku, wcześniejszej zgody Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
będącej administratorem terenu i wy-
pełnieniu formalności do uczestniczenia 
w szeroko zakrojonym metropolitalnym 
programie „Metropolitalne Łąki Kwietne”.

W ostatnich tygodniach odbyły się 
dwie uprawy, w tym druga połączona 
z wysiewem nasion. Jednym z kluczo-
wych elementów projektu jest również 
aspekt edukacyjny. Pod koniec paź-
dziernika odbyły się warsztaty z udzia-
łem administratorów terenu z różnych 
osiedli i mieszkańców - członków Sto-
warzyszenia „Nasz Dom”. Oprócz wska-
zania zalet zakładania wieloletnich 
miejskich łąk kwietnych, w części prak-
tycznej - na powstającej łące przy uli-
cy Kruczej - uczestnicy mogli przeko-
nać się jak faktycznie (w telegraficznym 
skrócie) wyglądają etapy „zakładania”: 
od przygotowania terenu, przez tech-
niki i metody siewu, co zresztą wspól-

nie na miejscu uczyniono, po ubijanie. 
Na łące postawiono także domek dla 
owadów-zapylaczy oraz na jej obrze-
żu - tablicę edukacyjną (patrz: zdjęcie).

Wzorem innych łąk kwietnych założo-
nych w zasobach SSM i tutaj zastosowa-
no mieszankę kwietną nasion w ukła-
dzie: 30% rośliny jednoroczne i 70% 
wieloletnie. Pierwsze wizualne efekty 
zasianej łąki mają pojawić się wiosną.

To piąta tego typu inicjatywa w Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej po osiedlach „Węzłowiec”, „Mło-
dych”, „Bańgów” i „Chemik” a teraz ta, 
na terenie administrowanym przez 
ADM „Centrum”.

rg

ciąg dalszy na str. 16

Piąta łąkaPiąta łąka
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monty ostatnich z zaplanowanych na 
ten rok dachów, tj. przy Kościelnej 34 
i Władysława Sikorskiego 4D, a także 
remonty wejść do klatek schodowych 
przy ulicach Przyjaźni 44 i 46A (zakres 
prac: m.in. stopnice schodowe, podest, 
balustrady).

Osiedle „Centrum”
Dwie kolejne elewacje budynków, 

zgodnie z planem remontów, w mi-
nionych tygodniach zostały oczyszczo-
ne i pomalowane - Powstańców 54B 
(trwają jeszcze prace wykończeniowe) 
i 54C. To nie ostatnie elewacje w tym 
roku. W planach ADM znajdziemy rów-
nież dwa następne zadania dotyczące 
usuwania glonów - przy Kruczej 1 i 2A, 
czyli ostatnie jakie pozostały do wyko-
nania w zasobach SSM przy tej ulicy 
i w tym zakresie.

Pisząc o ulicy Kruczej nie sposób nie 
wspomnieć o założonej w październiku 
wieloletniej łące kwietnej. O tym sze-
rzej piszemy w innym miejscu bieżące-
go wydania „MS”.

Administracja zleciła wymianę oświe-
tlenia wszystkich lamp ulicznych z tra-
dycyjnego na ledowe, energooszczęd-
ne. Zadanie podzielono na trzy etapy: 
w pierwszym nastąpiło to przy ulicach 
Śląskiej 46-50 i Jana Pawła II 18-21. 
W drugim etapie będzie taka wymia-
na w lampach mini osiedla R. Gansiń-
ca i przy ulicy Kruczej, zaś trzeci etap 
- przy Kolejowej. Nie da się ukryć, że 
rosnące koszty energii elektrycznej tyl-
ko przyspieszyły decyzję o realizacji. 
Dotychczas ta wymiana miała miejsce 
stopniowo, zgodnie z przyjętym kie-
runkiem działania Spółdzielni, ale na-
stępowała w sytuacji, gdy dochodziło 
do przepalenia.

Na wniosek mieszkańców, w rejonie 
Kolejowej 4 wykonano krawężnik na-
jazdowy. Łagodniejsze przejście między 
chodnikiem a ulicą to ukłon w stronę 
osób poruszających się na wózku inwa-
lidzkim i matek z wózkami dziecięcymi.

Trwa montaż pionów przeznaczo-
nych na instalacje multimedialne przy 

ulicy Jana Pawła II 18. W niedalekiej 
perspektywie jest malowanie obu kla-
tek budynku.

Osiedle „Bańgów”
W minionych tygodniach dokończo-

no budowę nowego śmietnika przy 
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 25. 
Obok wiaty śmietnikowej zostało wy-
znaczone miejsce składowania odpa-

dów wielkogabarytowych. Użytkują go 
dziś mieszkańcy z klatek M. Skłodow-
skiej-Curie 25-33.

Remont sąsiadujących z sobą klatek 
przy Władysława Reymonta 46 i 48 
dobiegł końca. Jednym z ostatnich jego 

elementów był montaż nowych, dru-
gich drzwi wejściowych.

W osiedlu trwają typowo jesienne 
prace. Najwięcej czasu poświęca się 
grabieniu liści, ale też do takich robót 
możemy zaliczyć obsadzanie żywopło-
tów nowymi sadzonkami, między inny-
mi przy Marii Skłodowskiej-Curie 3-5 

(tył budynku) i 17-19 (od strony wejść 
do klatek). Do końca roku zaplano-
wano przycinkę pielęgnacyjną drzew. 
Z kolei po wycince drzew mają się też 
pojawić nowe nasadzenia (16 sztuk).

Osiedle „Węzłowiec”
W październiku rozpoczął się remont 

galerii budynku przy ulic Grunwaldz-
kiej 9A. Obejmuje on m.in. posadz-
ki wraz z wykonaniem izolacji, ułoże-
nie płytek mrozoodpornych, obróbkę 
blacharską krawędzi i malowanie ba-
lustrad.

Od dobrych też kilku tygodni, przy 
ulicy Władysława Jagiełły 1 trwa re-
mont ostatniego segmentu balkonów, 
jaki pozostał do tutaj wykonania. To 
równocześnie największe na ten mo-
ment prowadzone roboty w osiedlu.

W ostatnich tygodniach odremonto-
wano kilka schodów do klatek schodo-
wych w różnych rejonach osiedla - przy 
Wł. Łokietka 16B, 18, 20, 24, Wł. Ja-
giełły 3B. W najbliższych planach ad-
ministracji są do remontu wytypowa-
ne schody do klatki przy ulicy Wł. Ja-
giełły 2D.

W niektórych miejscach osiedla, we-
dług potrzeb, wymieniane są kosze na 
drobne odpady - ostatnio przy ul. Wł. 
Jagiełły 3A i Grunwaldzkiej 2 przy 
placu zabaw.

rg

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

Zaplanowane i nieprzewidziane

ciąg dalszy ze str. 10

os. „Bańgów” - W kilku miejscach os. „Bańgów” - W kilku miejscach 
uzupełniono żywopłoty uzupełniono żywopłoty 

Bohomazom ze zdjęcia nr 1 (ul. H. 
Wróbla 7C) daleko do sztuki. Nie-

stety mienie spółdzielcze raz po raz 
w ten sposób jest „ubogacane”. Każ-
dy gryzmoł na ścianie trzeba zama-
lować, skrzynkę czy inny element 
budynku wyczyścić. A to kosztuje. 

Komu innemu z kolei, przy ZHP 4, za-
chciało się siłować z pojemnikiem na 
plastik - z takim oto skutkiem - zdjęcie 
nr 2. Niemniej bulwersujące są dewa-
stacje placów zabaw. W październiku 
ucierpiał m.in. ten w osiedlu „Chemik”, 
przy ulicy W. Wróblewskiego 39-41.

Trzeba mieć świadomość, że niszczą 
nie Spółdzielni - tylko nam, spółdziel-
com. I trzeba naprawić co zdewasto-
wane z naszej kieszeni, czyli pienię-
dzy wnoszonych w „opłatach czynszo-
wych”. 

rg

To zdewastowaliTo zdewastowali  
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energii. W wytycznych straży pożarnej 
znalazła się też potrzeba wyznaczenia 
nawrotnicy przed budynkami dla po-
jazdów ratowniczo-gaśniczych, na wy-
padek pożaru, co ma usprawnić ewen-

tualną akcję strażaków. Niestety, wiąza-
ło się to z „wyłączeniem” pojedynczych 
miejsc postojowych.

Rada Osiedla pozytywnie odebrała 
wykonaną niedawno inwestycję przy 
ulicy Ryszarda Gansińca 8, która obej-
mowała kompleksową modernizację 
placu zabaw, zrealizowaną przez Urząd 
Miasta w ramach Budżetu Obywatel-
skiego. Jedną z koordynatorek projektu 
była członkini Rady Osiedla „Centrum”  
- Joanna Baranowicz-Pluskwik.

W przyszłym roku?
Rada Osiedla dużo uwagi poświęci-

ła w ostatnim czasie tworzeniu planu 
remontowego. Do planu musimy po-
dejść z rezerwą. Ze względu na szale-
jące wręcz ceny materiałów budow-
lanych, robocizny i trudną do przewi-
dzenia przyszłość, mamy nadzieję, że 
plan zostanie zrealizowany w całości, 
ale na ile starczy środków - czas poka-
że. W przyszłorocznym planie remon-
tów zaproponowano m.in. kontynu-
acje tematu oczyszczania elewacji z za-
brudzeń - Kolejowa 2A, B, T. Kościusz-
ki 3, 3A, Komuny Paryskiej 13, ma-
lowanie kolejnych klatek schodowych 
- Powstańców 46A, Kolejowa 2, Ko-
lejowa 3 - razem sześciu. Stan drogi 
znajdującej się przy ulicy Kolejowej od 
1 do 6 też wymaga całościowego re-
montu i to przewidujemy ująć w przy-
szłorocznych pracach. Przyszłoroczny 
plan remontów ułożono pod potrzeby 
osiedla. Tych potrzeb jest dużo więcej, 
ale ze względu na ograniczone środki 
możemy to robić stopniowo.

Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław Jaźwiec - przewodniczący 

RO: - Niemal codziennie docierają do 
nas informacje o tym, że coś podroża-
ło albo podrożeje. Te rosnące ceny ma-
ją bezpośrednie przełożenie na to, na 
ile możemy sobie pozwolić jako Spół-
dzielnia, a w tym jako osiedle „Węzło-
wiec” jeśli chodzi o planowane remon-
ty. Widzimy jak rosną ceny towarów, 
jak rosną ceny usług. Nie inaczej jest 
w przypadku robót remontowo-kon-
serwatorskich. Na ten moment czy-
li przełom października i listopada, nie 
jestem w stanie w stu procentach obie-
cać, że propozycje remontów, o któ-

rych wspomnę za chwilę, na pewno zo-
staną w zrealizowane. Jesteśmy na eta-
pie zbierania ofert na konkretne prace. 
Niedługo powinniśmy mieć pełniejszy 
obraz sytuacji i zrobić kalkulację, ale 
powiem wprost: nie ma co się porywać 

na wielkie inwestycje. Na pewno w pla-
nie remontów powinny się znaleźć ro-
boty, które są pilne, prace, które doty-
czą bezpieczeństwa, a do takich zali-
czamy razem z osiedlową administra-

cją remonty schodów do klatek scho-
dowych. Od dłuższego czasu obserwu-
jemy, że wiele z nich jest już w stanie 
kwalifikującym je do remontu. Podob-
nie jest w przypadku schodów tere-
nowych, na przykład przy ulicy Wł. Ja-
giełły 29 i 31 - w kierunku boiska wie-
lofunkcyjnego. W tym roku administra-
cja dokonała remontu schodów do kla-
tek przy kilku adresach ulic Władysła-
wa Jagiełły i Władysława Łokietka, 
ale tych potrzeb jest coraz więcej.

Rozważamy wykonać dwa nowe 
punkty oświetleniowe - między bu-
dynkami Władysława Jagiełły 9 a 11 
i w dalszej perspektywie przy Wł. Ja-
giełły 3 od strony szczytu budynku, 

które po przeglądzie osiedla uznaliśmy 
za zasadne. Musimy mieć też na wzglę-
dzie zalecenia przeciwpożarowe straży 
pożarnej. Roboty te są kosztowne, ale 
muszą być bezwzględnie zrealizowane.

Żałujemy, że nie udało się w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2023 zebrać 
na tyle głosów, by można było ocze-
kiwać kompleksowego remontu dro-
gi w rejonie Wł. Jagiełły 27. Będziemy 
starali się wykonać jej remont, szcze-
gólnie na wjeździe. 

Chcielibyśmy, aby w planie remon-
tów znalazły się kolejne remonty klatek 

schodowych, czyli estetyka budynków 
wewnątrz. W propozycji planu są klat-
ki przy ulicach: Wł Jagiełły 1, 3. Osta-
tecznie przyjęcie planu remontów na 
rok 2023 nastąpi jeszcze w listopadzie.

Ostatnie posiedzenia Rady Osiedla po-
święcone były nie tylko planom przy-
szłorocznym, ale też podsumowywa-
liśmy dotychczas zrealizowane roboty 
w osiedlu pod kątem rzeczowym i fi-
nansowym. Przymierzamy się, jak co ro-
ku o mniej więcej tej porze, do oce-
ny poziomu bezpieczeństwa na osiedlu. 
W tym celu na posiedzenie zapraszamy 
m.in. dzielnicowego Policji, by wspólnie 
omówić lokalne problemy. Tym również 
zajmiemy się w najbliższych tygodniach.

Głos Rad Osiedli

ciąg dalszy ze str. 14

Czytaj więcej, strona obok
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SUDOKU 11/22 (Trudne)
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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 10/22

1 4 3 2 6 8 7 9 5
9 6 8 7 5 3 2 1 4

5 2 7 4 1 9 8 3 6

8 7 5 6 3 2 1 4 9

2 9 1 5 7 4 3 6 8

4 3 6 8 9 1 5 7 2

3 1 2 9 4 5 6 8 7

7 5 4 1 8 6 9 2 3

6 8 9 3 2 7 4 5 1

P o ł a m  g ł o w ę

Osiedle im. Juliana Tuwima
Maria Lech - przewodnicząca Rady 

Osiedla: - Tematyka ostatnich posie-
dzeń Rady Osiedla dotyczyła wykona-
nia planu remontów w br. z funduszu 
podstawowego oraz projektu planu re-
montów na rok 2023. Przyjęty plan 
remontów w roku 2022 uległ korek-
cie. Zrezygnowano z budowy parkingu 
przy ul. Okrężnej 2, 3, 5 na rzecz wyko-
nania decyzji administracyjnej Straży 
Pożarnej tj. poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego budynku przy ul. 
Okrężnej 6. Zrezygnowano także z re-
montów balkonów przy Okrężnej 5 
na rzecz remontów parkingu i scho-
dów przy Okrężnej 8, schodów tere-
nowych przy Okrężnej 4, 6 i wejścio-
wych do budynku Okrężna 13 oraz 
usunięcia glonów z elewacji północnej 
przy Okrężnej 1.

Z większych prac ukończono remont 
klatek schodowych oraz sieci domofo-
nowej przy Okrężnej 4, 13, 15, napra-
wiono dach przy ul. Okrężnej 6 oraz 
oczyszczono z glonów i odmalowano 
elewację przy W. Korfantego 6-7. W na-
stępstwie przeglądu wyremontowano 
schody wejściowe i terenowe przy ul. 
W. Korfantego 15,16, 17 oraz wykona-
no ogrodzenie placu zabaw przy ulicy 
W. Korfantego 10 wraz z jego doposa-
żeniem w urządzenie zabawowe.

Zakres prac remontowych na os „Tu-
wima” w 2022 roku obejmował utrzy-
manie nieruchomości w należytym sta-
nie technicznym i estetycznym, podno-
szenie standardu i komfortu zamiesz-
kania, dbałość o sprawne funkcjono-
wanie instalacji i urządzeń w budyn-
kach, a więc dbałość przede wszystkim 
o bezpieczeństwo mieszkańców. Część 
remontów  wykonane zostało na pod-
stawie protokołów konieczności.

Finansowana z centralnego fundu-
szu remontowego trwa likwidacja płyt 
azbestowo-cementowych i termomo-
dernizacja budynku przy ul. Hermana 
Wróbla 3 i 4 oraz zakończona wymiana 
dźwigu osobowego przy ul. Okrężnej 8.

Co w 2023?
Posiedzenia Rady Osiedla we wrze-

śniu i październiku były poświęcone 
opracowaniu planu remontów na rok 
2023, poprzedzone przeglądem nie-
ruchomości Okrężna-Leśna, Wróbla 
i Korfantego. 

Zdaniem członków Rady Osiedla, przy 
ciągłym wzroście cen usług i materia-
łów budowlanych należy bardzo ostroż-
nie planować zakres prac remonto-
wych, aby nie narażać mieszkańców na 
dalsze podwyżki „opłat czynszowych”.

Zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem 
na zebraniu osiedlowym odbytym 21 
czerwca br. powrócono do projektu bu-
dowy parkingu przy ul. Okrężnej 2, 3, 
5 wraz z terenem rekreacyjnym.

Najważniejsze planowane remonty 
obejmą: likwidację korozji biologicz-
nej (glonów) bloku Okrężnej 2, re-
mont kapitalny poszycia dachowego 
W. Korfantego 15, kompleksowe re-
monty klatek schodowych przy Okręż-
nej 3 i 8 oraz W. Korfantego 3.

Zabezpieczono środki finansowe na 
wymianę pionów zimnej i ciepłej wody, 
przeglądy przewodów kominowych 
i wentylacyjnych, likwidację nieszczel-
ności gazu, remonty instalacji elek-
trycznej i domofonowej, wymianę wo-
domierzy, refundację wymian okien.

Koszty inwestycji na przestrzeni ostat-
nich lat na ul. Hermana Wróbla, zwią-
zane z likwidacją płyt azbestowo-ce-
mentowych i dociepleniem bloków, ro-
botami przeciwpożarowymi oraz mo-
dernizacją wind były wysokie, w związ-

ku z czym, w 2023 roku planowane są 
jedynie doraźne, niezbędne remonty. 
Pozwoli to na spłatę zaciągniętych do-
tychczasowych zobowiązań. Zgodnie 
z Regulaminem dopuszcza się wydat-
kowanie wyższych środków finanso-
wych niż zgromadzono na funduszu re-
montowym danej nieruchomości w ra-
mach zwrotnej pomocy finansowej tj. 
dzięki przejściowemu wykorzystaniu 
środków z innych nieruchomości (po-
życzki), którą jednak trzeba w jak naj-
krótszym czasie spłacić.

Do usunięcia płyt azbestowo-cemen-
towych i ocieplenia pozostał jeszcze 
blok przy ul. H. Wróbla 6, co planowa-
ne jest na 2027 rok.

W 2023 roku ponownie został złożo-
ny wniosek do Budżetu Obywatelskie-
go w sprawie budowy chodnika łączą-
cego ulice H. Wróbla z ks. J. Kapicy. 
Niestety, wniosek nie uzyskał wystar-
czającego poparcia. Jak wynika z ogło-
szonych wyników, zakwalifikowały się 
głównie inwestycje dotyczące szkół. 

Na os. Wróbla-Korfantego budynek 
szkolny został sprzedany dewelopero-
wi, który od trzech lat przekształca go 
w blok mieszkalny. Okoliczni mieszkań-
cy bloków skarżą się na uciążliwości bu-
dowy, nadmierną wycinkę drzew, hałas. 
Ostatnio mieszkaniec bloku z W. Kor-
fantego 14 wystosował pismo sprzeci-
wiające się budowie betonowego pło-
tu, zasłaniającego widok z okien miesz-
kańców z ul. W. Korfantego 6-7 oraz 
poszerzeniu drogi dojazdowej, kosztem 
parkingu przy W. Korfantego 14. Nie-
stety, Spółdzielnia nie ma możliwości 
ingerowania w tę budowę. Na przesła-
ne pismo do Urzędu Miasta, odpowie-
dzi udzielił Sekretarz Miasta Siemiano-
wice Śląskie, którą publikujemy na stro-
nie obok. rg
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Znajomość prawa jest nieodzowna dla współczesnego człowieka. Prawne kwestie otaczają nas z każdej strony i towarzyszą nam 
praktycznie na każdym kroku. My na liczne prośby mieszkańców o publikować będziemy pewne prawne zagadnienia z jakimi na-
jczęściej się spotykamy w bieżącym własnym funkcjonowaniu czytaj życiu. Mamy nadzieję, że przybliżą one prawniczą materię. 

Oczywiście czekamy również na Wasze propozycje P.T. Czytelnicy  sekretariat@ssm.siemianowice.pl lub ssm@poczta.fm  
- z dopiskiem Rubryka „MS” - „Z prawem na ty”).

Rozwód a mieszkanie w Spółdzielni
Rozwodów przybywa. W tej sytuacji 

pojawiają się oczywiste pytania o po-
dział majątku - w tym mieszkania Spół-
dzielczego.

Należy wyróżnić dwie sytuacje, w ja-
kiej rozwodzący mogą się znaleźć: 

– brak rozdzielności majątkowej. W tym 
przypadku spółdzielcze lokatorskie pra-
wo do lokalu mieszkalnego, które zosta-
ło nabyte po ślubie wchodzi w skład ma-
jątku wspólnego małżonków i po rozwo-
dzie będzie podlegać podziałowi, 

– prawo do mieszkania spółdzielcze-
go wchodzi w skład majątku osobiste-
go jednego z małżonków (intercyza lub 
nabycie prawa do mieszkania przed 
ślubem) - wówczas po rozwodzie nie 
podlega ono podziałowi.

Mieszkania z lokatorskim prawem 
do lokalu mieszkalnego
Najlepiej polubownie?

Brak rozdzielności majątkowej mo-
że spowodować szereg problemów 
w trakcie rozwodu, dlatego warto za-
stanowić się nad polubownym po-
działem majątku – ugodą, którą moż-
na zawrzeć między stronami. Jeże-
li w skład majątku podlegającego po-
działowi wchodzi nieruchomość ugoda 
powinna mieć formę aktu notarialne-
go. W przeciwnym wypadku pozostaje 
nam przeprowadzenie postępowania 
sądowego, które z reguły trwa długo.

Przed wystąpieniem do byłego mał-
żonka o podział majątku należy usta-
lić, co wchodzi w skład majątku wspól-
nego i jeśli jego elementem jest prawo 
do mieszkania spółdzielczego to nale-
ży zadbać o uregulowanie stanu miesz-
kania zgodnie z treścią art. 13 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych:

 Po ustaniu małżeństwa wskutek roz-
wodu lub po unieważnieniu małżeństwa 
małżonkowie zawiadamiają spółdzielnię, 
któremu z nich przypadło spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 
Do momentu zawiadomienia spółdziel-
ni o tym, komu przypadło spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
małżonkowie, których małżeństwo zosta-
ło rozwiązane przez rozwód lub unieważ-
nione, odpowiadają solidarnie za opła-
ty, o których mowa w art. 4 pokrywanie 
kosztów eksploatacji i utrzymania loka-
li ust. 1. [Ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych z 15 grudnia 2001 roku, 

tekst jednolity z późniejszymi zmiana-
mi Dz.U. 2021 poz 1208].

Jak wynika z powyższego, prawo do 
mieszkania w Spółdzielni może przy-
sługiwać wyłącznie jednej osobie lub 
małżonkom. Byli małżonkowie są więc 
zobowiązani zawiadomić Spółdzielnię, 
komu przypadło przedmiotowe pra-
wo. Na wywiązanie się z obowiązku po-
informowania ustawa przewiduje rok, 
jednak istnieje możliwość przedłuże-
nia tego terminu jeśli podział majątku 
się przeciąga. Niepowiadomienie Spół-
dzielni o tym komu przypadło prawo 
do lokalu sprawia, że (byli) małżonko-
wie muszą partycypować w kosztach 
eksploatacji i utrzymania lokalu. Spół-
dzielnia może również wówczas podjąć 
uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu. Należy 
zatem dopilnować by po rozwodzie jak 
najszybciej uregulować kwestie praw-
ne związane z mieszkaniem. Najszyb-
szym sposobem będzie wspomniane 
już osiągnięcie porozumienia z byłym 
małżonkiem przez zawarcie umowy no-
tarialnej. Jeżeli okaże się to niemożliwe, 
pozostaje droga sądowa z wnioskiem 
o podział spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego.

Mieszkania spółdzielcze 
własnościowe lub odrębna własność

Jak podzielić mieszkanie
Podział spółdzielczego własnościo-

wego prawa do mieszkania lub prawa 
odrębnej własności do niego jest za-
leżny od relacji między byłymi małżon-
kami, jak również specyfikę konkretne-
go lokalu. Wyróżnić można następują-
ce rozwiązania:

Fizyczny podział mieszkania na 
dwie części, jeżeli jest to wykonalne, 
decyduje o takim podziale Sąd. Sytu-
acja ta może jednak nastręczać wiele 
problemów zwykłego życia codzienne-
go dwojga byłych małżonków.

Mieszkanie może zostać przyzna-
ne wyłącznie jednemu małżonkowi 
z jednoczesnym obowiązkiem spłaty 
na rzecz drugiej strony. Osoba, którą 
Sąd podczas podziału majątku byłych 
małżonków pozbawił mieszkania jest 
uprawniona do otrzymania równowar-
tości swojego udziału. Jeżeli byli małżon-
kowie decydują się na podział majątku 
przed notariuszem, mogą dowolnie ure-

gulować sposób dokonania spłaty (np. 
ratalnie). Przy sądowym podziale mająt-
ku sąd określa dokładnie sposób i ter-
min dokonania spłaty. Niestosowanie się 
do warunków wskazanych w orzeczeniu 
uprawnia jedną ze stron do skorzystania 
z pomocy komornika sądowego przy eg-
zekucji należnej wierzytelności.

Sprzedaż mieszkania i podział uzy-
skanej kwoty pomiędzy byłych małżon-
ków. Ten sposób wydaje się być najroz-
sądniejszym i najczęściej wybieranym.

A co z kredytem?
Gdy posiadamy mieszkanie z kredy-

tem hipotecznym i jest ono przedmio-
tem podziału majątku między dwojgiem 
byłych małżonków, może to doprowa-
dzić do sytuacji w której Sąd przyznając 
mieszkanie jednemu z małżonków zo-
bowiązuje go do spłaty kredytu hipo-
tecznego. Takie rozstrzygnięcie nie bę-
dzie wiążące dla banku. Jeśli okazałoby 
się, że małżonek zobowiązany przez Sąd 
do dokonywania samodzielnych spłat 
kredytu nie dokonuje ich, wówczas bank 
może skutecznie wystąpić o zapłatę do 
drugiego kredytobiorcy. Chyba, że umo-
wa na kredyt hipoteczny z bankiem zo-
stała aneksowana przez strony.

Wartość nieruchomości, obciążonej 
kredytem hipotecznym jest ustalana 
z pominięciem wartości kredytu. Tym sa-
mym w postępowaniu o podział majątku 
brana jest pod uwagę rynkowa wartość 
spornej nieruchomości (bez kredytu).

Jeśli chodzi o sytuację gdy w skład ma-
jątku podlegającego podziałowi pod-
czas rozwodu wchodzi wkład miesz-
kaniowy, Sąd dokonuje podziału wie-
rzytelności z tytułu wkładu. W takiej sy-
tuacji spółdzielcze prawo do wspólne-
go lokalu wygasa, a mieszkanie w dro-
dze przetargu przeprowadzonego przez 
Spółdzielnię jest sprzedawane. Uzyska-
na ze sprzedaży kwota jest dzielona 
między byłych małżonków. Jeśli jeden 
z małżonków chce uzyskać przydział do 
lokalu w spółdzielni, może to zrobić po 
ewentualnym uzupełnieniu sumy wkła-
du tego samego bądź innego lokalu.

Podział majątku byłych małżonków 
może być trudny, a komplikuje się zna-
cząco przy podziale majątku w postaci 
nieruchomości. Warto pamiętać, że czę-
sto najprościej wyjść z sytuacji po prostu 
dogadując się z byłym małżonkiem. jd
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Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego rodzaju 
naprawy - hydrauliczne (w tym WC pod-
tynkowe), c.o., elektryka, gazowe (w tym 
piecyki), ślusarstwo. Regulacja i naprawa 
okien. Kompleksowe remonty łazienek, 
wykończenia wnętrz. Tanio, solidnie. 
Najlepszy fachowiec 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  

A.A.NEUROLOG lek. med. Joanna 
Krzemińska przyjmuje w gabinecie przy 
ul.Chopina 1A, 41-100 Siemianowice 
Śląskie. Rejestracja, pn-pt 10:00-17:00, 

tel. 722 281 181  

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

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

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

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

JUNKERS, Termet, Neckar, Vaillant. Na-
prawa, czyszczenie, montaż, konserwa-
cja, wymiana,  tel. 733 336 959

KAFELKOWANIE, remonty,
tel. 517 356 893

MALOWANIE, tapetowanie i panele, 
tel. 698 190 221AWARIE elektryczne, wymiana tablic 

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

PIECE gazowe - naprawa, szczelność, 
awarie instalacji, 

tel. 601 477 527

TELEWIZORY, naprawa u klienta. Gwaran-
cja 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 

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań, 
wymiana instalacji wod-kan oraz 
elektrycznej. Zniżki dla emerytów, 

tel. 792 714 127

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

CZYSZCZENIE dywanów,wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne 
odplamianie, Siemianowice Śl., 

tel. 604 243 950

CHEMIA, matematyka, egzaminator 
maturalny, dojazd, tel. 609 313 635 

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

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

NETISERV usługi informatyczne. 
Komputery, strony www, telefonia VoIP, 
kamery IP. Naprawa, montaż, sprzedaż, 
dojazd do Klienta,  
www.netiserv.pl, 

tel. 694 709 425

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

MIESZKANIOWE
KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

MIESZKANIE kupię, 
  tel. 509 954 191 

POSIADAM do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe na osiedlu „Chemik”, 
  tel. 502 543 556

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia 
w Siemianowicach Śl.,  tel. 508 215 355

SPRZEDAM mieszkanie 37 m2, 2 pok. 
Bytków. Wróblewskiego, 220 000 zł, 
dzwonić popołudniu.,  tel. 664 788 118

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 
48 m2, 2 pokoje, Siemianowice Śląskie,  
 tel. 508 772 728

SPRZEDAM mieszkanie własnościowe 
43 m2, M-3 i mieszkanie M-4 własnościo-
we 53 m2 w Michałkowicach. Mieszkania 
znajdują się w tym samym bloku,  
 tel. 501 323 454, 501 640 475

SPRZEDAM kawalerkę, Osiedle Tuwi-
ma, 6 piętro/10, do odnowienia, kuchnia 
z oknem, c.o., winda, sprzedaż bez po-

średników i firm podnajmujących, dzwo-
nić po 16-tej,  tel. 666 859 331
ZAMIENIĘ mieszkanie - spłacę zadłuże-
nie, dam odstępne,  tel. 509 954 191 
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe 
49 m2 na takie samo lub mniejsze, z III p. 
na parter lub I piętro,  
 tel. 723 385 916, 530 138 910

SAMOCHODOWE
AUTA kupię, auto skup,  tel. 509 954 191
KUPIĘ garaż,  tel. 695 233 393 
GARAŻ do wynajęcia, ul. Kapicy,  
 tel. 515 191 411
KUPIĘ każdy samochód, tel. 660 476 276
SPRZEDAM dwa garaże, ul. Grunwaldzka 6,  
 tel. 516 547 420

OGŁASZAJ SIĘ 
W „MS”

NAPRAWDĘ WARTO
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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
16:00 - 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 rekreacyjne dla pań
18:00 - 20:00 Tenis stołowy 
18:30 - 20:00  Animal Flow. Trening z ciężarem własnego 

ciała. Siła, mobilność, koordynacja
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
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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Andrzejki przed nami, a wraz  
 z nimi koniec swawoli. Podczas 

ostatnich przed adwentem zabaw po-
za „podglądaniem” przyszłości, czyli ja-
kąś strawą dla ducha, nie należy zapo-
minać i o ciele, więc proponujemy...

Faszerowane kajzerki
4 kajzerki, 25 dag grzybów (leśnych lub 

pieczarek), 4 jaja, duża cebula, 15 dag 
startego żółtego sera, masło, sól, pieprz. 
Skroić wierzchy z bułek, wydrążyć środ-
ki. Każdą bułkę nasmarować wewnątrz 

masłem. Oczyszczone grzyby i cebulę 
drobno pokroić, usmażyć i przyprawić. 
W zagłębienia w każdej z bułek włożyć 
trochę nadzienia, następnie wbić po jed-
nym jaju i posypać żółtym serem. Wsta-
wić do gorącego piekarnika. Piec 20 min.

Frywolne śliweczki
6 suszonych śliwek bez pestek, pół fili-

żanki sherry lub białego wytrawnego wi-
na, łyżka posiekanych orzechów lasko-
wych, szczypta świeżo startej gałki musz-
katołowej, 3 cienkie plasterki boczku, wy-
kałaczki koktajlowe. Śliwki namoczone 
w sherry (przez 2 godziny), a następnie 
odsączone na bibułce napełnić odrobi-
ną posiekanych orzechów. Każdą śliw-
kę owinąć przekrojonym wzdłuż pla-
strem boczku i zapiec 8-10 min w pie-
karniku (w wysokiej temperaturze).

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

ku, majeranek lub kminek. Boczek po-
kroić w drobną kostkę, stopić w dużym 
rondlu, wyjąć skwarki. Jabłka obrać ze 
skórki, wyjąć gniazda nasienne i pokro-
ić na drobne cząstki. Ostrożnie włożyć 
do gorącego tłuszczu i, ciągle miesza-
jąc, dusić, aż staną się szkliste. Wtedy 
dodać majeranek lub kminek, skwarki 
i wymieszać. Odstawić z ognia. Poda-
wać na ciepło z chlebem.

Parówki w cieście
25 dag mąki, 10 parówek koktajlowych, 2 

dag drożdży, łyżka mleka, 2 łyżki śmietany, 
jajo, łyżka oleju, łyżeczka cukru, sól. Do mą-
ki dodać drożdże rozmieszane z mlekiem 
i cukrem, śmietanę, żółtko, olej i odrobi-
nę soli. Wyrobić ciasto i od razu rozwałko-
wać na cienki placek. Parówki obrać z osło-
nek. Posmarować placek lekko spienio-
nym białkiem, pokroić na paski szerokości 
2 cm. Na każdym położyć parówkę i spiral-
nie owinąć ją ciastem. Parówki luźno uło-
żyć na blaszce wysmarowanej tłuszczem, 
posmarować resztą białka. Upiec na złoty 
kolor. Podawać z keczupem.

O 
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MOJA KUCHNIA Kobiety urodzo-
ne pod znakiem Ba-
rana, mają w sobie 
dużo wdzięku. Lu-

bią mężczyzn energicznych. Na pew-
no w oczach pani Baran nie znajdzie 
uznania chłopak przesadnie wrażliwy. 
Dobrze widziany będzie partner lubią-
cy się bawić i mający forsę. 

Panna Byk instynk-
townie poszukuje 
partnera wśród męż-
czyzn, którzy gwa-

rantują kobiecie spokojne i dostatnie ży-
cie u jego boku. W małżeństwie lubią do-
minować, bywają zazdrosne bez powo-
du. Odpowiednim dla nich partnerem 
będzie Koziorożec i Skorpion.

Pozornie łatwa 
w zdobyciu, aprobu-
jąca inicjatywy part-
nera panna spod 

znaku Bliźniąt w rzeczywistości nie jest 
wcale uległa i absorbująca. Tak bywa 
na początku, ale potem chłopak może 
się zdziwić, że jego ukochana jest cał-
kiem inna niż mu się wydawało.

W przeciwieństwie 
do kobiet urodzonych 
pod Baranem panna 
spod znaku Raka naj-

bardziej ceni u mężczyzny walory psy-
chiczne, wspólne czytanie wierszy, ro-
mantyczne porywy. Lubi jeśli ukocha-
ny potrafi ładnie mówić o miłości i po-
trafi mu się odwzajemnić.

Kobieta spod tego 
znaku na pewno nie 
będzie odpowiednią 
żoną dla każdego. Lu-

bi luksus, ciekawe dyskusje, ładne stro-
je. Mężczyzna musi jej przede wszyst-
kim imponować swoim zachowaniem 
i pozycją. Odpowiednim mężem bę-
dzie Baran, Waga i Strzelec.

Jeśli urodziłaś się 
pod znakiem Pan-
ny jesteś osobą spo-
kojną i opanowaną, 

na pierwszym miejscu stawiasz dom, 
rodzinę, dzieci. Te kobiety poszuku-
ją partnerów o podobnych walorach 
i którzy nie pozwalają sobie na kłótnie. 

Jeśli chcesz zdobyć 
dziewczynę spod te-
go znaku musisz nie 
tylko dbać o swój 

wygląd zewnętrzny, czyli być zawsze 
dobrze ubranym, ale także o to, żeby 
się ta inteligentna osoba nie nudziła 
w Twoim towarzystwie.

Dziewczyny spod 
znaku Skorpiona są za-
zwyczaj bardzo sek-
sowne i tego samego 

wymagają od partnera. Cenią sobie 
u mężczyzn umiejętność zarabiania 
pieniędzy i życiową zaradność. Dobry 
partnerem będzie Koziorożec. 

Wysportowana, lu-
biąca podróże, im-
prezy turystyczne, 
wesołe towarzystwo 

panna Strzelec na pewno nie będzie 
czuła się dobrze z mężczyzną doma-
torem, lubiącym przebywać w domu. 
Odpowiedni partner to Baran.

Panna Koziorożec, 
chociaż ma opory 
w okazywaniu uczuć, 
jeśli już kogoś poko-

cha jest mu oddana i wierna. Rzadko 
się rozwodzi, szczególnie jeśli łączy ją 
z partnerem wspólny życiowy cel. Takie 
kobiety bywają atrakcyjne na starość.

Panna Ryba jest 
zmienna i jeśli chło-
pak nie spełnia jej 
oczekiwań, łatwo go 

porzuca. Ceni sobie szczególnie doma-
tora, lubiącego dzieci. Wymaga wyro-
zumiałego, czułego traktowania i tym 
samym się partnerowi odwzajemnia.

Piękna i inteligent-
na panna Wodnik jest 
w stosunku do part-
nera bardzo wyma-

gająca. Mężczyzna musi jej impono-
wać podobnymi walorami: wiedzą, in-
teligencją, dobrym wychowaniem. Do-
brze wróży związek z panem Lwem.

Zodiak 
i mężczyźni

Czas na andrzejki 
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Rozmawiają dwaj koledzy:
- No i jak się skończyła twoja awantura 

z teściową? - pyta jeden.
- Aaa! Przyszła do mnie na kolanach!
- Tak? No i co powiedziała?
- Wyłaź spod łóżka, ty tchórzu!

J K L
Młoda para przybywa do hotelu na noc 

poślubną.

- Proszę o najlepszy pokój na całą noc! - 
zarządza pan młody.

Recepcjonista podając klucz mruga do 
dziewczyny:

- No, maleńka, musisz mu się podobać! 
On tu zwykle wynajmował pokoje tylko 
na dwie godziny...

J K L

Blondynka stoi przy garach i zeskrobu-
je brud z patelni teflonowej nożem. Do 
kuchni wchodzi mąż i mówi:

- Zgłupiałaś?! Czemu skrobiesz nożem 
po teflonie?

- Sam jesteś poteflon.
J K L

Przychodzi pijany facet do domu, a żo-
na od progu:

- Gdzie byłeś?
- U Jacka...
- Co robiłeś?
- W szachy grałem...
- Tak? Śmierdzisz wódką!
- A czym mam śmierdzieć? Szachami?

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Z tyłu buta; 8. Z ziele-

nią przed Pawilonem Handlowym przy 
ul. Walerego Wróblewskiego; 9. Mara; 
10. Brynica w Siemianowicach Śląskich; 
11. Kumpel; 12. Kopański, jeden z gości 
„Sportowej Sobótki”; 13. Dawna, wyso-
ka czapka futrzana; 14. Imitacja z wysta-
wy; 16. Roślinny ornament; 19. Po fini-
szu; 20. Oręż byka; 21. Ciężar dla dźwi-
gu; 22. Ryba łososiowata; 23. Defekt ma-
szyny; 28. Waga drogich kamieni; 31. No-
si imię Antoniego Halora, a zlokalizowa-
ny jest przy ulicy Katowickiej; 32. Są pie-
lęgnowane na naszych osiedlach; 33. Ilu-
strowany katalog; 34. Mowa na ucho; 
35. Cmentarz żydowski; 36. Dusigrosz; 
37. Kwitnie raz.

PIONOWO: 1. Był przeprowadzony 
na naszych balkonach, a także na da-
chach garaży; 2. Pewien obszar; 3. Oma-
sta; 4. Musimy się liczyć z jego podro-
żeniem w okresie zimy; 5. Gang, banda; 
6. Prezent od malucha; 7. Delikatna tka-
nina; 14. Działko; 15. Okrągła budow-
la; 17. Do odwodnienia liniowego na-
szych garaży; 18. Losowana za rozwią-
zanie tej krzyżówki; 24. Rotor; 25. W ko-
lanie; 26. Świta, poczet; 27. Zalewana 
w silniku; 28. Wzór na tkaninie; 29. Praca; 
30. Sztuczne złoto.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy przesyłać do dnia 
22. XI. 2022 r. – na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte 20 z dopiskiem Redakcja 
„Moja Spółdzielnia” – Krzyżówka nr 
11/2022. Nagrody za rozwiązaną krzy-
żówkę nr 10/2022 z hasłem – Jesienny 
spacer, otrzymują: Ewa RUSAK, ul. Przy-
jaźni 52A; Danuta ZIAJA, ul. Przyjaźni 52; 

 Anna BARAN, ul. W. Wróblewskiego 
45. Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagrodę głów-
ną ufundowała firma Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane USŁUGI i HANDEL  
„BUDMAR” - Mariusz Wesołowski, a po-
zostałych F.H.U. TECHPOL Siemiano-
wice Śląskie. 

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
danych osobowych (imię, nazwisko, adres, ad-

res e-mail lub nr telefonu) przez redakcję w ce-
lu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, w tym 
publikacji w miesięczniku „Moja Spółdzielnia” 
imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania wska-
zanego w nadesłanym rozwiązaniu) do jednora-
zowego losowania i publikacji jego wyniku w ko-
lejnym wydaniu „MS”. Dane podaję dobrowolnie 
i wiem, że mam prawo do ich uzupełnienia, spro-
stowania, wglądu, usunięcia, ograniczenia prze-
twarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-
ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane do 
6 miesięcy.

Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane

 USŁUGI 
i HANDEL 

„BUDMAR”
- Mariusz  

Wesołowski
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„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Wybiegali medale, mają strojeWybiegali medale, mają stroje
KKolejna grupa 30 dzieci, systematycznie uczęszczająca na treningi w ramach programu „Piłka nożna w naszych osie-

dlach” organizowanego pod egidą SSM, odebrała swoje piłkarskie, niebiesko-granatowe stroje. Okazją do ich wrę-
czenia był VIII halowy turniej piłkarski, jaki odbył się 27 października br. w Kompleksie Sportowym „Michał”.

Gratka dla najmłodszych
Międzyosiedlowe turnieje to jest to, 

co uczestnicy treningów piłkarskich 
w większości lubią najbardziej. Wtedy, 
jak sami przyznają, można poczuć się 
jak na mistrzostwach, bo gra się z różny-
mi rywalami, pod okiem sędziów i przy 
pełnych trybunach, co tworzy „ten kli-
mat”. Faktycznie, atmosfera, jaka pa-

nuje od lat podczas każdego turnie-
ju, i na boisku, i na widowni przypo-
mina profesjonalne wydarzenie piłkar-
skie, bo najmłodsi starają się jak mo-
gą, a ich opiekunowie z boku żywo re-
agują na każdą podbramkową akcję - 
a tych, w warunkach halowych, jest za-
zwyczaj bez liku. 

Tak było i w trakcie październikowe-
go turnieju. Dzieci podzielono na 4 
drużyny - osiedlami: „Tuwim”, „Węzło-
wiec”, „Michałkowice”, „Bańgów” i gra-
no systemem każdy z każdym, mecze 

po 18 minut. Całość wydarzenia prze-
biegła w znakomitej atmosferze. Mło-
dzi piłkarze dali z siebie wszystko, za-
pewniając dużo emocji opiekunom 
obserwującym ich poczynania z po-
ziomu trybuny. Chętni mogli spróbo-
wać też przygotowanych przez rodzi-
ców specjalnie na tę okazję wypieków 
oraz napić się kawy i herbaty.

 Po zakończeniu ostatniego me-
czu, nowi zawodnicy otrzymali swo-
je pierwsze profesjonalne stroje spor-
towe, uszyte specjalnie na tę okazję, 
ufundowane przez Siemianowicką 
Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Wo-
dociągi Siemianowickie „Aqua Sprint”. 
W turnieju nie było przegranych - wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
złote medale i paczki ze słodyczami. 
Nagrody zawodnikom wręczyli: Wie-
sław Jaźwiec - Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SSM, Marek Greiner - Peł-

nomocnik Zarządu SSM ds. Technicz-
nych, a także Krzysztof Nos - Naczelnik 
Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Mia-
sta oraz trenerzy-sędziowie Dariusz 
Rzeźniczek i Robert Razakowski. 

 Patronat nad turniejem objął Ra-
fał Piech - Prezydent Siemianowic Ślą-
skich, który ufundował medale dla 
wszystkich uczestników. Młodych pił-

karzy dopingował m.in. Zbigniew 
Lekston - były prezes SSM i pomysło-
dawca piłkarskich zajęć dla dzieci pro-
wadzonych pod egidą Spółdzielni.

   Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa składa podziękowania Wodocią-
gom Siemianowickim „Aqua-Sprint” za 
ufundowane stroje, a także Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Pszczel-
nik’’ - współorganizatorowi turnieju, jego 
pracownikom - za miłe przyjęcie, a Wie-
sławowi Strękowi za profesjonalne pro-
wadzenie całej imprezy.  rg

W turnieju uczestniczyli:
„Bańgów”:  Bartosz Dudziński, Igor Grzywocz, Miłosz 

Iwanicki, Kacper Janikowski, Franciszek Podchul, Paweł 
Rycar, Mateusz Szeja, Mateusz Utykal, Oskar Wiola

„Michałkowice”: Artur Basek, Michał Ciszewski, Tymek 
Matyszok, Stasiu Matyszok, Adam Pawłowicz, Filip Resiak, 

Jakub Rogoziński, Michał Więcek, Nataniel Woźnicki

„Tuwim”: Samuel Ciuchta, Dominik Konowol, Mateusz 
Kostrzewski, Fabian Krzętowski, Ksawery Łataś, Wojciech 

Malcherek, Szymon Mularczyk, Szymon Nowak, 
Sebastian Ofton, Kamil Pytlik, Franciszek Wroński

„Węzłowiec”: Paweł Bujok, Bartosz Giel, Piotr Kalinowski, 
Sebastian Kanzy, Antoni Kowolik, Wiktor Łączyński, Olaf 

Popczak, Wojcich Popiołek, Dawid Rent, Bruno Trapp, 
Adam Wojdak, Aleksander Wons.
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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!!!

ul. Okrężna                   ul. Okrężna                   

Przez jesień ku zimiePrzez jesień ku zimie
Jesień to dla wielu najpiękniejsza pora roku. Wra-

żenie robią w ten czas zwłaszcza „kolory przyrody”. 
Szkoda, że krótko. Teraz jest pora, kiedy osiedlowi 
dozorcy mają pełne ręce roboty, bo to co było naj-
większą ozdobą opada gęsto. 

Administracje zlecają też inne charakterystyczne 
dla tej pory roku prace - przycinkę pielęgnacyjną 
osiedlowego drzewostanu, krzewów. To równocze-
śnie okres przedzimowych przeglądów…


