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Rady Osiedlowe i Pracownicy SSMRady Osiedlowe i Pracownicy SSM
orazNRedakcja „MS”orazNRedakcja „MS”

Świąteczne wydanie „Mojej Spółdzielni” dociera do 
skrzynek kolejnych domów w przededniu ważnej daty.

18 grudnia, 65 lat temu, podczas zebrania 
założycielskiego powołano do życia

Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy kopalni 
„Siemianowice”, jedną z tych, które utworzyły SSM.

18 grudnia 1957 roku przyjmuje się za datę powstania 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na tę okoliczność w minionych tygodniach odbył 
się Turniej Bowlingowy dla mieszkańców, a my 

przypominamy w zarysie historię Spółdzielni, uzupełniając 
ją obszerniejszym tłem  

– historią polskiej spółdzielczości.
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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

Skrzydlatym współmieszkańcomSkrzydlatym współmieszkańcom
Docieplając budynki, remontując elewacje czy porządkując osiedlowe drzewostany lub zamieniając trawniki  

 na parkingi - zachowanie siedlisk ptaków i odpowiednich warunków ich bytowania jest wyzwaniem, któremu 
trzeba spróbować sprostać…

Ptakom i nietoperzom
Wykonując większe remonty elewa-

cji - a takie prowadzone są każdego ro-
ku w zasobach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej - myśli się głów-
nie o poprawie ich wizerunku, kom-
fortu cieplnego budynku itd. Należy 
mieć jednakże przy tym na względzie 
fakt, że część z nich stała się  
domem-miejscem lęgu pta-
ków, a także bytowania nie-
toperzy. Zgodnie z przepisa-
mi o ochronie przyrody, na-
leży dążyć do utrzymania 
siedlisk gatunków prawnie 
chronionych. Przy takich pra-
cach zazwyczaj dochodzi do 
ich usuwania, a w ich miejsce, 
po konsultacji ornitologicznej, 
zakładane są budki/gniazda 
lęgowe. Pewne działania, do 
jakich zobowiązuje się Spół-
dzielnia - na podstawie wy-
tycznych Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach - mają na ce-
lu co najmniej utrzymać liczebność pta-
ków różnych gatunków jakie się tutaj 
osiedliły, jak również starać się wpłynąć 
na zwiększenie ich ilości, poprzez two-
rzenie im zastępczych lęgowisk.

W mijającym roku w planach robót 
Spółdzielni znalazło się pięć budynków, 

na których przy okazji remontu elewa-
cji pojawiły się, bądź pojawią się nieba-
wem budki lęgowe dla różnych gatun-
ków ptaków i nietoperzy, są to ulice:

- Teatralna 1-3 - dziesięć budek lęgo-
wych dla jerzyka lub pięć podwójnych, 
trzy budki dla wróbla, jedna podtynko-
wa budka lęgowa dla nietoperza,

- Władysława Sikorskiego 2 - sześć 
budek lęgowych dla jerzyka i wróbla 
lub trzy podwójne,

- Hermana Wróbla 3 - trzynaście bu-
dek dla jerzyka i wróbla lub siedem po-
dwójnych, jedna podtynkowa budka 
dla nietoperza,

- Hermana Wróbla 4 - osiem budek 
lęgowych dla jerzyka lub cztery po-

dwójne, dwie budynki lęgowe dla wró-
bla, trzy budki lęgowe dla kawki,

- Aleja Młodych 1-2 - cztery budki lę-
gowe dla jerzyka lub dwie podwójne.

Drzewa i kwietne łąki
Pisząc o skrzydlatych nie sposób nie 

wspomnieć o warunkach do ich byto-
wania. Nie bez przyczyny prace zwią-

zane z przycinką gałęzi i wy-
cinką - na podstawie decy-
zji Urzędu Miasta - drzew, nie 
rokujących szansy na dalszą 
prawidłową wegetację lub za-
grażających bezpieczeństwu 
osób i mienia, przeprowadza 
się głównie późną jesienią. 
Przyjęte jest bowiem, że okres 
lęgowy, trwa od marca do 15 
października.

Spójrzmy też na trawniki. 
Koszone są regularnie, kilka 
razy w roku lub zagospodaro-
wywane najczęściej pod no-

we miejsca parkingowe, na które jest 
zapotrzebowanie mieszkańców wyni-
kające ze skokowego przyrostu ilości 
samochodów w XXI wieku. Siłą rzeczy 
ich walory przyrodnicze ubożeją lub 
wręcz zanikają. 

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa od 2020 roku sukcesywnie prze-
kształca część trawników w wielolet-
nie łąki kwietne. Wśród licznych korzy-
ści jakie ze sobą niesie tworzenie łąk, 
jest również ta, że stają się one „spiżar-
nią” pełną pożywienia w postaci na-
sion i owadów dla rozmaitych gatun-
ków ptactwa. 

Można powiedzieć: „to tylko ptaki”, 
ale te skrzydlate i pożyteczne stwo-
rzenia są ważnym elementem naszego 
ekosystemu, o których należy pamię-
tać, również w osiedlach wielomieszka-
niowych zdominowanych coraz moc-
niej przez człowieka. rg

Budki lęgowe rekompensują utracone Budki lęgowe rekompensują utracone 
podczas prac remontowych siedliska  podczas prac remontowych siedliska  

ptaków ptaków i i nietoperzynietoperzy

s-382/12-22
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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. 10:00-17:00
wtorki, środy: godz. 10:00-14:30
piątki: godz. 8:00-12:30

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.

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 Spółdziel-
ni 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.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Joanna Baranowicz-Pluskwik*

zapraszają wszystkich P.T. Mieszkańców
2 stycznia 2023 r. od 16:30 do 17:30

NA DYŻUR

tel. 32 609-14-00
Z kolei 6 lutego 2023 r. dyżurować będą  

Barbara Henel, Zbigniew Rogoź*
*skład osobowy może ulec zmianie 
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Historia jednej z największych w regionie i największej w Siemianowicach Śląskich spółdzielni mieszkaniowej to 
materiał na sporych rozmiarów książkę. Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa niezaprzeczalnie odegrała 

ważną rolę w procesie urbanizacji miasta od lat 60. XX wieku i przez kolejne dekady, wpływała i nadal wpływa zna-
cząco na jego wizerunek.

Spółdzielcze fuzje
Historia Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej zaczyna się od Górni-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej przy 
Kopalni Węgla Kamiennego „Siemia-
nowice”, która zainicjowała swe dzia-
łanie spotkaniem założycielskim 18 
grudnia 1957 roku. Jej założycielami 
było 57 osób, a pierwszym przewodni-
czącym Rady Nadzorczej został Romu-
ald Magiera. Po prawie trzech miesią-
cach, 28 lutego 1958 roku, na mocy 
postanowienia Sądu Powiato-
wego w Katowicach, Górnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
została zapisana w rejestrze 
sądowym jako: Spółdzielnia 
mieszkaniowa typu lokatorskie-
go. Od maja 1958 roku prze-
wodniczącym Zarządu został 
Franciszek Rzeźniczek.

Mniej więcej w tym samym 
czasie w Chorzowie – dokład-
nie 2 lipca 1958 roku – w Za-
kładach Azotowych im. Paw-
ła Findera powołano do ży-
cia Robotniczą Spółdzielnię 
Mieszkaniową, która później przyję-
ła nazwę Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Chemik”. Jej trzecim z kolei szefem 
w październiku 1961 roku został Stani-
sław Kowarczyk, który tak tłumaczył 
skąd w ogóle Chorzów wziął się w Sie-
mianowicach Śląskich: Dowiedzieliśmy 
się, że za miedzą w Bytkowie będą tereny 
pod budownictwo. Podjęliśmy rozliczne 
działania i otrzymaliśmy informację, że 
warunkiem ich przejęcia jest przekształ-
cenie się w Międzyzakładową Spółdziel-
nię Mieszkaniową. Ten fakt i brak tere-
nów pod budownictwo w Chorzowie spo-
wodowały, że błyskawicznie rozpoczęli-
śmy proces przekształcania i objęliśmy 
swoim działaniem kilka zakładów ów-
czesnego resortu przemysłu chemiczne-
go. Budowę mieszkań mieliśmy realizo-
wać szczególnie dla pracowników: Zakła-
dów Azotowych, Fabryki Farb i Lakierów 
w Katowicach, popularnego kiedyś „ko-
ciołka”, czyli „Kotłomontażu” w Siemia-
nowicach Śl. i Biura Projektów „Prosyn-
chem” w Chorzowie. Jeszcze później nad-
szedł etap konsolidacji i z kilku spółdzielni 
działających w Siemianowicach Śląskich 
powstała SSM.

Na początku lat 60. w Siemianowi-
cach gdzie funkcjonowały już dwie gór-
nicze spółdzielnie mieszkaniowe: jed-
na przy Kopalni „Siemianowice”, a dru-

ga przy Kopalni „Michał” i pojawiła się 
trzecia, niezwiązana z górnictwem - SM 
„Chemik”. W roku 1963 obydwie górni-
cze spółdzielnie połączyły się w jedną: 

Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową, 
dołączyła do nich nieco później Hut-
nicza Spółdzielnia Mieszkaniowa dzia-
łająca przy hucie „Jedność” - przyję-
to wówczas wspólną nazwę Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Kolejny znaczący krok w procesie sca-
lania działających na terenie miasta 
spółdzielni miał miejsce 2 lipca 1971 
roku, kiedy to na podstawie uchwał Ze-
brań Przedstawicieli Członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” 
doszło do połączenia obydwu liczących 
się już w mieście spółdzielni. Postano-
wiono zachować nazwę Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, finalizując 
tym samym proces łączenia.

Po pierwsze: Dom
Dzisiaj SSM to aż 233 budynki. Podsta-

wowym statutowym celem spółdzielni 
jest zaspokajanie potrzeb mieszkanio-
wych - i to starano się przez dekady 
czynić. Pierwszymi domami oficjalnie 
przyjętymi do eksploatacji były Komu-
ny Paryskiej 13 (1959-1960) i pierw-
sze zwarte miniosiedle przy ulicy Ko-
lejowej (lata 1960-62). W tym samym 
czasie, w innej części miasta, funkcjo-
nująca w ten czas w Bytkowie SM „Che-
mik”, w grudniu 1963 roku przekazała 
spółdzielcom do zasiedlenia 64 miesz-
kania w budynkach przy ulicy Alfonsa 
Zgrzebnioka 27, 29, 31, 33.

W latach sześćdziesiątych, gdy lu-
dzie przekonali się już do spółdziel-
czości i chętnych na mieszkania przy-
bywało, zaś pieniędzy było niewiele 

pojawiły inicjatywy, które zaowocowa-
ły dziesiątkami tysięcy mieszkań w ca-
łym kraju. To właśnie w Siemianowi-
cach Śląskich, w SM „Chemik” narodzi-
ło się młodzieżowe budownictwo pa-
tronackie.

Pierwsze budynki wybudowane 
„w patronacie”, a więc przy częściowym 
odpracowaniu wkładu przez przy-
szłych mieszkańców, oddano do użyt-
ku w 1967 roku, zaś osiem lat później, 
w grudniu 1975 roku, w budynku przy 

ul. Walerego Wróblewskie-
go 55 (os. „Chemik”) - przeka-
zano klucze do 20-tysięczne-
go mieszkania wybudowane-
go w systemie patronackim.

Mieszkań jednak ciągle bra-
kowało, głównie ze względu 
na niedostateczną ilość wyko-
nawców, a do drzwi coraz moc-
niej pukały roczniki powojen-
nego wyżu demograficznego. 
Tak narodziło się kolejne tra-
fione przedsięwzięcie – sys-
tem gospodarczy w budow-
nictwie, czyli budowanie do-

mów w oparciu o własnych pracowni-
ków budowlanych. W SSM, wtedy jeszcze 
SM „Chemik”, w 1967 roku rozpoczął pra-
cę Zakład Budowlano-Remontowy (ZBR). 
Dekadę później to już prężnie działają-
cy organizm zatrudniający 400 pracowni-
ków w 40 brygadach specjalistycznych. To 
ich dziełem są m.in. budynki przy Kruczej, 
Ryszarda Gansińca, Piaskowej, Brzozo-
wej czy ks. Konstantego Damrota.

Proces łączenia kilku spółdzielni 
mieszkaniowych w SSM zbiegł się ze 
zmianami politycznymi w kraju: wymu-
szonym ustąpieniem Władysława Go-
mułki i przejęciem władzy przez eki-
pę Edwarda Gierka. Mimo nasilają-
cych się tendencji centralistycznego 
zarządzania gospodarką i coraz silniej-
szego oddziaływania komitetów par-
tii na gospodarkę i budownictwo sca-
lenie umożliwiło siemianowickiej spół-
dzielczości mieszkaniowej zachować 
spółdzielczą samorządność i umiejęt-
nie opierać się zewnętrznym naciskom. 
Lata 70. to jednocześnie okres ogrom-
nego boomu mieszkaniowego w ca-
łym kraju, a także powstanie „Fabudu”, 
który znaczną część swojej produkcji 
kierował na rodzime siemianowickie 
potrzeby. To wtedy pojawiły się rosną-
ce, jak grzyby po deszczu, potężne blo-
ki z wielkiej płyty.

Dorobek 65 lat

Korfantego-Wróbla Korfantego-Wróbla w w budowiebudowie
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SSM w szczytowym okresie potra-
fiła oddać do użytku: 1000 miesz-
kań w 1977 roku i 952 mieszkania 
w 1978 r. Wtedy też w krajobraz mia-
sta coraz bardziej zaczęły wpisy-
wać się osiedla: „Młodych”, „Tuwima”, 
„Chemik”.

Lata osiemdziesiąte, dziewięć-
dziesiąte to następne tysią-
ce mieszkań i nowe osiedla. 
W tym właśnie czasie rozpo-
częto budowę osiedla „Wę-
złowiec”, drugiej części os. 
im. J. Tuwima - rejon ulic Kor-
fantego-Wróbla czy położo-
ne za miastem osiedle „Bań-
gów”

W XXI wieku Siemianowic-
ka Spóldzielnia Mieszkanio-
wa pozostaje jedną z niewielu 
spółdzielni w województwie, 
która nadal buduje. W ostat-
nich latach oddano do użyt-
ku m.in. budynki przy ulicy Hermana 
Wróbla, Józefa Bema czy Alei Mło-
dych 22. Najświeższą inwestycją, jaka 
postępuje to budowa domu przy ulicy 
Władyslawa Jagiełły.

Nie tylko domy
Wybudować to jedno, a utrzymać 

drugie. Dzisiaj głównym zadaniem Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej jest dbanie o budynki wraz z ich 
otoczeniem. Temu służą programy es-
tetyzacji klatek schodowych, renowacji 
elewacji, modernizacji i wymiany dźwi-
gów osobowych, wymiana oświetlenia 
na energooszczędne itd.

Bardzo ważne przy tym wszystkim jest 
ich otoczenie. W ciągu kilku dekad od-
dano do użytku ponad 30 placów za-
baw, w dwóch pierwszych dekadach XXI 
wieku do istniejących osiedlowych boisk 
dołączyły kolejne - wybudowano 5 no-
woczesnych wielofunkcyjnych obiektów 
sportowych - każde w innym osiedlu 
SSM i 3 siłownie na wolnym powietrzu. 
Nie ma osiedla, gdzie na przestrzeni lat 
nie powstałyby nowe parkingi, a mimo 
to „głód” parkingowy nie maleje.

W drugiej dekadzie XXI wieku zdecy-
dowano się na uporządkowanie osie-
dlowych stanowisk składowania od-
padów - powstało blisko 70 estetycz-
nych, zabudowanych wiat śmietniko-
wych. Nastąpiło równocześnie odejście 
od zsypów - dziś funkcjonują już tylko 
w pojedynczych budynkach.

W 2020 roku zdecydowano się na pro-
ekologiczny kierunek zakładania w osie-
dlach wieloletnich łąk kwietnych, ma-
jących nie tylko zapewnić walory este-
tyczne osiedlom, ale zwiększyć w nich 

bioróżnorodność. Piąta łąka kwietna po-
wstaje dziś przy ulicy Kruczej.

Działalność społeczno-
-wychowawcza, kulturalno-

sportowa
Nie bez znaczenia w działalności 

Spółdzielni jest aktywny udział w two-
rzeniu życia kulturalnego, sportowego 

i rozrywkowego. Przykładem jest Dom 
Kultury „Chemik” oddany do użytku 
w grudniu 1975 roku. Przez niemal pół 
wieku przez mury „Chemika” przewinę-
ło się tysiące siemianowiczan, uczest-
nicząc albo w zajęciach stałych, albo 
w półkoloniach letnich czy feriach zi-
mowych. SSM prowadzi też Klub „Cen-
trum” przy ulicy Powstańców. Jest Ry-
nek Bytkowski, na którym corocznie, 
z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół 
Bytkowa, przy współpracy z SSM, Sto-
warzyszeniem „Nasz Dom” oraz z Urzę-
dem Miasta odbywają się imprezy: „Po-
witanie Lata” i Święto Bytkowa”. Trze-
cią dekadę rozrywki dostarcza spół-
dzielcza kręgielnia „Renoma”.

W 2013 roku, z inicjatywy ówczesnego 
prezesa Spółdzielni Zbigniewa Leksto-
na, przy współpracy ze Śląskim Związ-
kiem Piłki Nożnej, stworzono program 
dla dzieci w wieku 7-12 lat pn. „Piłka noż-
na w naszych osiedlach”, wykorzystując 
w ten sposób wybudowane w osiedlach 
spółdzielczych nowoczesne boiska spor-
towe. Spółdzielcza szkółka piłkarska 
to ewenement na skalę kraju.

Od blisko 30 lat w domach mieszkań-
ców gości „Moja Spółdzielnia”. Za 
pośrednictwem gazety, regularnie, co 
miesiąc przekazywana jest porcja in-
formacji z życia Spółdzielni, pracy jej 
statutowych organów, plany, zamierze-
nia, ale i omawiane są lokalne proble-
my, z jakimi stykają się mieszkańcy na 
co dzień. Oprócz tego funkcjonuje stro-
na internetowa.

Właściwi ludzie
Przez 65 lat w strukturach samorządo-

wych działało tysiące osób. To dzięki nim 

i ich zaangażowaniu, umiejętności roz-
wiązywania problemów SSM systema-
tycznie się rozwijała. To za ich sprawą 
była zauważana i znajdowała się w kra-
jowej czołówce podobnych wielkością 
spółdzielni, zdobywając setki wyróż-
nień i statuetek. Nie sposób wymienić 
wszystkich, ale w kronikach spółdziel-

czych na pewno na zawsze po-
zostaną m.in. członkowie Ra-
dy Nadzorczej Górniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej powoła-
nej na 18 grudnia 1957 roku: 
Romuald Magiera, Leon No-
wak, Franciszek Rzeźniczek, 
Alfred Świerzy, Józef Pie-
trzak, Stanisław Królikowski, 
kolejni prezesi SSM - Stanisław 
Kowarczyk, Zbigniew Lek-
ston, członkowie prezydium 
kolejnych Rad Nadzorczych 
i działacze spółdzielczy: Szcze-
pan Guzy, Eugeniusz Kozłow-

ski, Jerzy Kicinger, Maria Blum, Tade-
usz Labryga, Agnieszka Zielińska, An-
drzej Smoleń, Helena Hasterok, An-
drzej Kłos, Henryk Bartos, Zbigniew 
Popek, Klaudiusz Kowolik, Arkadiusz 
Nowak, Jerzy Witor, Barbara Lizoń, 
Marian Stanaszek, Jan Dudek, Mie-
czysław Hojda, Wiesław Jaźwiec i set-
ki innych nie wymienionych, a którzy ak-
tywnie uczestniczyli w życiu Spółdzielni.

Dziś przewodniczącym Rady Nadzor-
czej jest Wiesław Jaźwiec, jego zastępcą 
Adam Cebula a sekretarzem Jerzy Ku-
rzawa. Zarząd SSM tworzą: Jolanta So-
bek – prezes, Krystyna Śliwiok - zastęp-
ca prezesa ds. Finansowo-Księgowych, 
Główna Księgowa oraz Marek Grzyb 
- zastępca prezesa ds. Technicznych.

Poza członkami kolejnych Rad Nad-
zorczych, Zarządów, kierownicwa ad-
ministracji czy Rad Osiedlowych wpływ 
na to, jak Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa dziś wygląda miała rze-
sza „zwykłych” członków Spółdzielni, 
inspirujących do działania i poszukiwa-
nia rozwiązań.

Działalność SSM to przekrojowy 
obraz działalności spółdzielczości 
mieszkaniowej, zgodny z ideałami ru-
chu spółdzielczego. Nieprzerwanie 
od 65 lat wypełnia zadania związa-
ne z budową i eksploatacją zasobów 
mieszkaniowych. Trudno sobie wy-
obrazić Siemianowice Śląskie bez do-
robku, jaki nasza Spółdzielnia wnio-
sła w to miasto, przede wszystkim je-
śli chodzi o rozbudowę mieszkaniową 
przez kilka dekad i stworzenie przyja-
znej przestrzeni do zamieszkania.

 Rafał Grzywocz

Dom Kultury „Chemik”Dom Kultury „Chemik”
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O początkach spółdzielczości na świecie, w Polsce i ideach - cz.2

Polska spółdzielcza karta historii
Z okazji 65-lecia SSM przypominamy dzieje nie tylko naszej spółdzielni. Postaramy się przybliżyć P.T. Czytelni-

kom losy polskiej spółdzielczości, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów spółdzielni mieszkaniowych. Na 
rozwój tej aktywności w Polsce wpływała oczywiście burzliwa historia naszej państwowości. Opowieść o spółdziel-
niach to historia, której korzenie sięgają początków dziewiętnastego wieku i działalności Stanisława Staszica.

Zalążki spółdzielczości
Od dawien dawna ludzie w trudnych 

sytuacjach życiowych albo dla efektyw-
niejszej pracy, starali się pomagać so-
bie nawzajem. W tym celu organizowa-
li się we wspólnotach. Już w XV wieku 
istniały w Polsce maszoperie, czyli ze-
społy rybackie będące w zasadzie pro-
toplastą spółdzielni pracy. W kolejnym 
stuleciu pojawiły się tzw. banki poboż-
ne. Korzystała z nich przede wszystkim 
uboższa ludność. Banki te udzielały po-
życzek bezprocentowych lub niskopro-
centowych na zakup sprzętu, zboża czy 
bydła. Pierwowzorem form organiza-
cyjnych spółdzielni oszczędnościowo-
-pożyczkowych były w XVIII wieku ka-
sy pożyczkowe i tzw. magazyny zbo-
żowe. Na uwagę zasługuje tutaj funda-
cja księdza Józefa Jordana, założona 
w 1715 roku w Pabianicach pod nazwą 
„Zakładka na sprzężaj”, udzielająca 
pożyczek na zakup zwierząt pociągo-
wych wykorzystywanych w rolnictwie. 
Na jej fundusze złożyły się oszczędno-
ści wspomnianego duchownego oraz 
dobrowolne składki chłopów korzysta-
jących z kasy. Zwrot pożyczki gwaran-
towała cała wieś albo kilku gospoda-
rzy-poręczycieli, kontrolujących wyko-
rzystywanie kredytu oraz ściągających 
od dłużników zaległości.

W 1816 roku ks. Stanisław Sta-
szic założył „Hrubieszowskie Towarzy-
stwo Rolnicze” („Rolnicze Towarzystwo 
Wspólnego Ratowania się w Nieszczę-
ściu”), które, miało wielki wpływ na roz-
wój ruchu spółdzielczego w Polsce. Za-
kupiony kilkanaście lat wcześniej ma-
jątek ziemski, postanowił oddać we 
wspólne gospodarowanie zwolnionym 
przez siebie od pańszczyzny chłopom 

Towarzystwo nie tylko zajmowało się 
gospodarką rolną, ale też produkcją 
i usługami – miało młyn, kuźnię, cegiel-
nię, karczmę. Uzyskiwane dochody tra-
fiały do wspólnej kasy i przeznaczo-
ne były na opiekę socjalną oraz szkol-
nictwo. Członkowie tego towarzystwa, 

gdy znaleźli się w trudnej sytuacji mo-
gli liczyć na „pomocną dłoń” członków 
wspólnoty. W ramach fundacji działał 
też „bank pożyczkowy”, udzielający kre-
dytów w formie pieniężnej i zbożowej.

Zabory – różne oblicza, jedna idea
Spółdzielczość w zbliżonym do obec-

nego kształcie narodziła się na świecie 
w okresie, gdy Polska znajdowała się 
pod rozbiorami. Siłą rzeczy, jej rozwój 
na ziemiach polskich uzależniony był 
od polityki państw zaborczych.

Rosjanie przykładowo, obawiali się 
spółdzielczości upatrując w niej poten-
cjalnego ośrodku oporu przeciw cara-
towi i mimo, że pierwsze spółdzielnie 
powstały na terenie zaboru rosyjskiego 
tuż po Powstaniu Styczniowym, to ruch 
rozwinął się na dobre dopiero po re-
wolucji 1905 – 1907. Najbardziej znana 
spółdzielnia powstała w tamtym okre-
sie w Kongresówce to istniejące do dziś 
PSS „Społem”.

W Galicji, pod austriackim zaborem, 
gdzie ludność cieszyła się sporymi swo-
bodami politycznymi i samorządowy-
mi, największą ikoną ruchu spółdziel-

czego był Franciszek Stefczyk, któ-
ry zakładał Spółdzielcze Kasy Oszczęd-
nościowo Kredytowe, przypuszczalnie 
wzorując się na Austriaku Fryderyku 
Wilhelmie Raiffeisenie, którego na-
zwisko do tej pory nosi znany bank – 
będący u zarania swojej historii spół-
dzielczą kasą pożyczkową.

W Prusach, gdzie zaborca usiłował in-
tensywnie germanizować ludność et-
nicznie polską, spółdzielczość stała się 
swoistym bastionem obrony polskich 
interesów narodowych i polskiego sta-
nu posiadania. Prusy uregulowały dzia-
łalność spółdzielczą dość wcześnie, 
bo już w 1867 roku. Na Śląsku najbar-
dziej pamiętaną postacią angażującą 
się w spółdzielczość był Karol Miarka.

Mimo, że w każdym z zaborów spół-
dzielczość rozwijała się nieco inaczej 
to końcowo funkcjonowały w podob-
nych obszarach aktywności gospodar-
czej. Powstawały więc spółdzielnie: rol-
niczo- handlowe, wspomniane kasy 
pożyczkowe, spółdzielnie mleczarskie, 
rzemieślnicze, mieszkaniowe i wiele in-
nych. Spółdzielczość w wydaniu pol-
skim w tym okresie, to nie tylko, jak 
wszędzie indziej, oddolna alternatywa 
dla eksplodującego z Zachodniej Eu-
ropy na cały świat wielkiego kapita-
łu, ale za sprawą działaczy - także ele-
ment, który przyczynił się do budowy, 
czy utrzymania tożsamości narodowej 
Polaków.

Okres międzywojenny – wzrost
 znaczenia ruchu, ustawa 

o spółdzielniach
Odzyskanie przez Polskę niepodle-

głości, otworzyło nową szansę przed 
spółdzielczością. Już w lutym 1918 ro-
ku podczas zwołanej z inicjatywy Fran-
ciszka Stefczyka I Konferencji Prze-
wodników Polskiej Kooperacji postu-
lowano unifikację ruchu spółdzielcze-
go, powołanie organizacji ogólnokrajo-
wych koordynujących i nadzorujących 
działalność spółdzielni oraz opracowa-
nie jednolitych przepisów prawnych. 
Mając na uwadze różnice porozbioro-
we różnych obszarów kraju – było to 
wyzwanie.

7 listopada 1918 roku, w pierwszym 
rządzie II RP, utworzono Ministerstwo 

Stanisław StaszicStanisław Staszic
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Kooperatywy, na czele z Medardem 
Downarowiczem. Było to pierwsze 
na świecie ministerstwo ds. spółdziel-
ni. W 1920 roku Sejm uchwalił ustawę 
o spółdzielniach. Spółdzielczość tym 
samym stała się pierwszą dziedziną 
życia, w której przestały obowiązywać 
prawa państw zaborczych. Ustawa ta 
zobowiązywała spółdzielnie do prowa-
dzenia działalności kulturalnej. Powoła-
no również instytucję nadzorującą, ja-
ką była Państwowa Rada Spółdzielcza, 
która na celu miała poszerzanie zakre-
su działalności ruchu.

Straty powojenne w wielu sferach 
- od gospodarczej po społeczną by-
ły ogromne. Powstający z trzech róż-
nych części i walczący z bronią w ręku 
o kształt granic kraj był w trudnym po-
łożeniu. Spółdzielczość wspierała finan-
sowo rozwój odradzającego się pań-
stwa polskiego, korzystając ze środków 
zgromadzonych w bankach ludowych. 
Przejawiała aktywność nie tylko w sfe-
rze gospodarczej, ale też w nauce, kul-
turze, wychowaniu i szkolnictwie oraz 
mieszkalnictwie. W tym ostatnim przy-
padku rozwój zahamował kryzys eko-
nomiczny lat 30.

Czas PRL-u
Przygotowaniami do funkcjonowa-

nia w nowej rzeczywistości działacze 
spółdzielczy zajęli się już pod koniec II 
Wojny Światowej. Opracowano wów-
czas program działania polskiego ru-
chu spółdzielczego i nakreślono jego 
struktury organizacyjne. Zapowiada-
no, że spółdzielczość, jako odpowied-
nik demokracji, stanowić będzie pod-
stawę gospodarczego ustroju Polski, 
uniezależniającą kraj od czynników ob-
cych. To myślenie dominowało do oko-
ło 1949 roku. Jednak wkrótce władze 
wciągnęły spółdzielnie w ramy central-
nie planowanej gospodarki państwo-
wej. Wiązało się to rzecz jasna, ze ścisłą 
kontrolą i uzależnieniem od decyzji po-
litycznych, a zaowocowało znacznym 
ograniczeniem samorządności i samo-
dzielności spółdzielni.

Mimo tej ceny, spółdzielczość w PRL 
rozwijała się bardzo dynamicznie – 
w ciągu kilkudziesięciu lat ilość człon-
ków zrzeszonych w spółdzielniach róż-
nego rodzaju przekroczyła znacznie 15 
milionów osób.

Niestety ruch spółdzielczy i jego sze-
rokie możliwości oddziaływania spo-
łecznego wykorzystywano również dla 
ideologicznych potrzeb nowego sys-
temu. W konsekwencji wraz ze spada-
jącym zaufaniem dla ideologii socjali-
stycznej i sposobów zarządzania pań-

stwem sprawiło, że i spółdzielczość za-
częła się źle kojarzyć.

Spółdzielnie mieszkaniowe. 
130 lat historii

Koncepcja spółdzielczych wspólnot 
mieszkaniowych zrodziła się w Polsce 
jeszcze w XIX wieku. Za pierwsze na 
ziemiach polskich uznaje się spółdziel-
nię mieszkaniową w Bydgoszczy i Spół-
kę Budowlaną „Pomoc” w Poznaniu. 
Obie pojawiły się w 1890 roku. Inicjato-

rem powstania „Pomocy” był dyrektor 
Banku Spółek Zarobkowych i Gospo-
darczych w Poznaniu – Józef Kaszte-
lan. Do spółki w niedługim czasie we-
szło wielu znamienitych na owe cza-
sy postaci, jak choćby przemysłowiec 
i działacz społeczno-polityczny Stefan 
Cegielski oraz wybitna aktorka Helena 
Modrzejewska. Działalność „Pomocy” 
nie skupiała się jedynie na kwestiach 
mieszkaniowych. Wspierała ona kultu-
rę, dotując na przykład, poznański Teatr 
Polski. Pieniądze na te cele pochodziły 
z przychodów za dzierżawę wybudo-
wanych przez spółkę budynków targo-
wych oraz Hotelu Victoria. 

Wkrótce po pojawieniu się dwóch 
wspomnianych spółdzielni, zaczęły po-
jawiać się kolejne – między innymi 
w Rawiczu, Lesznie, Gnieźnie, Grudzią-
dzu i Brodnicy. Spółdzielczość mieszka-
niowa najprężniej rozwijała się w zabo-
rze pruskim.

Nieco gorzej spółdzielcze sprawy 
miały się w zaborze austriackim. Waż-
ną rolę tutaj odegrał społecznik – dr 
Adolf Gross, poseł na sejm wiedeń-
ski i radny Krakowa. Z jego inicjatywy 
w 1910 roku doszło do wydania ustawy 
o funduszach mieszkaniowych, dającej 
możliwości finansowania budownic-
twa wspólnotowego. Była to także pod-
stawa prawna rozwoju spółdzielczo-

ści mieszkaniowej w ogóle. Najtrudniej 
było w zaborze rosyjskim. Ucisk władzy 
i bieda stanowiły największe problemy.

 Do wybuchu pierwszej wojny świa-
towej na ziemiach polskich powsta-
ło około 40 wspólnot mieszkanio-
wych. W wieku XX, poczynając od 1900 
do 1915 roku, a więc wciąż pod za-
borami, następuje na ziemiach pol-
skich „wysyp” spółdzielni mieszkanio-
wych, w tym dla branż pracowniczych 
jak kolejarze, urzędnicy, lekarze, pocz-
towcy. Towarzystwo Tanich Domów 
Mieszkalnych i Robotniczych zawiąza-
no w Krakowie. Pierwsza spółdziel-
nia mieszkaniowa na Śląsku i jedna 
z najstarszych w Polsce została utwo-
rzona w 1908 roku w Chorzowie, a po 
niej w Katowicach. Spółdzielnie, towa-
rzystwa mieszkaniowe i stowarzysze-
nia swobodnie tworzyły się pod zabo-
rami w Toruniu, Łodzi, Olsztynie, Gali-
cji, Zbąszynku, Działdowie, Stargardzie.

Po odzyskaniu niepodległości 
w 1918…

…nastąpił szybki rozwój spół-
dzielczości mieszkaniowej. Spół-
dzielczość mieszkaniowa, związki 
spółdzielni budowlanych, unie związ-
ków spółdzielczych, związki rewizyj-
ne spółdzielni powstawały w większo-
ści regionów kraju. Niezbędne okazały 
się regulacje prawne i system udogod-
nień. 1 sierpnia 1919 roku Sejm Rzecz-
pospolitej wydał ustawę o Państwo-
wym Funduszu Budowlanym, a w paź-
dzierniku 1920 roku wspomnianą już 
ustawę o spółdzielniach, regulują-
cą między innymi zasady budownic-
twa mieszkaniowego. Od tego mo-
mentu, każda ze spółdzielni, po do-
konaniu rejestracji, mogła ubiegać się 
o kredyt ze specjalnych funduszy pań-
stwowych. W okresie międzywojen-
nym rozwijały się dwa typy wspólnot 
mieszkaniowych: spółdzielnie budow-
lano-mieszkaniowe i spółdzielnie lo-
katorskie. Różnic między nimi szukać 
należy m.in. w kwestiach własności, 
wielkości oddawanych lokali do użyt-
ku i infrastruktury.

Franciszek StefczykFranciszek Stefczyk
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II wojna światowa i PRL
Wojna przyniosła znaczne straty 

w zasobach mieszkaniowych. Liczba 
spółdzielni zmniejszyła się o 61%, bo 
przestała istnieć znaczna część budyn-
ków. Po niej musiał przyjść i nadszedł 
czas odbudowy, jednak w zgoła już in-
nych warunkach politycznych, aniżeli 
było to przed 1939 rokiem. 

W pierwszych latach powojennych 
spółdzielczość mieszkaniowa jeszcze 

jakoś funkcjonowała. Później nie była 
już mile widziana – wszak to własność 
prywatna – i dopiero 1956 rok otwo-
rzył nowe możliwości. Wtedy to stało 
się jasne, że lansowany w pierwszych 
latach PRL model zapewnienia miesz-
kań przez zakłady pracy jest niewydol-
ny. Jednocześnie zauważono, że rosła 
ilość pieniądza gromadzona przez lud-
ność, co w połączeniu z głodem miesz-
kaniowym i brakiem innych dóbr spo-

wodowało, że dla spółdzielni zapaliło 
się zielone światło.

W całym kraju, jak grzyby po deszczu, 
zaczęły powstawać tysiące spółdzielni. 
Ich celem było zaspokojenie potrzeb 
mieszkaniowych ludności. W efekcie 
z pomocą państwa, co okupiono czę-
ściową utratą samodzielności, wybu-
dowano miliony mieszkań. Po 1965 
r. państwo nakłada na spółdzielczość 
nieznany przedtem ogrom i charakter 
zadań czyniących z niej dominującą – 
z towarzyszącymi temu zawirowaniami 
i błędami - formę budownictwa miesz-
kaniowego w miastach.

W 1966 r. spółdzielczość buduje wię-
cej mieszkań niż ówczesne rady na-
rodowe, w 1967 dostarcza ich więcej 
niż pozostali inwestorzy państwowi, 
a w 1970 r. realizuje ponad 2/3 miesz-

kań w budownictwie uspołecznionym. 
Udział spółdzielczości w ogólnym za-
sobie mieszkań w Polsce podnosi się 
w tym okresie znacznie do 8% (wzrost 
o 7 punktów) w 1970 r. Spółdzielczość 
staje się głównym dostawcą mieszkań 
wynajmowanych, których istotna część 
zaangażowana zostaje do zaspokaja-
nia potrzeb mieszkaniowych zakładów 
pracy. Od połowy lat 70. spółdzielczość 
jest w zasadzie monopolistycznym, 
szeroko dotowanym przez państwo, 
inwestorem w zakresie miejskiego bu-
downictwa mieszkaniowego. W 1989 r. 
całkowity zasób spółdzielni w Polsce 
wyniósł 2,7 mln mieszkań.

Transformacja = zmiany. Co dalej?
Wielkie zmiany ustrojowe i gospodar-

cze w Polsce po 1989 roku, nie ominęły 
spółdzielczości. Nie miała już ona odgry-
wać tak znaczącej roli w gospodarce, jak 
przed Okrągłym Stołem. Związane jest to 
oczywiście z destrukcją dawnej struktu-
ry organizacyjnej, ukształtowanej w cza-
sach PRL, utratą części majątku i podsta-
wowego zaplecza gospodarczego.

Spółdzielnie traktowano jako relikt 
poprzedniego systemu. Osoby zwią-
zane z tym środowiskiem musiały wal-
czyć o zachowanie dobrego imienia 
spółdzielni i idei spółdzielczości zro-
dzonej przecież nie w okresie istnienia 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a du-
żo wcześniej.

Wiele spółdzielni nie poradziło so-
bie w nowych warunkach. Część z nich 
upadła z powodu prowadzonej w tam-
tym czasie polityki kredytowej banków. 
Spółdzielczość polska jednak się nie 
poddała. Powoli, ale systematycznie, 
budowano stabilne podstawy do funk-
cjonowania: organizowano rewizyjne 
związki spółdzielcze, unowocześniano 
istniejące placówki. Coraz częściej mie-
liśmy do czynienia z odradzającymi się 
inicjatywami członków spółdzielni. Bu-

dowano strategię działania na kolejne 
lata, porządkowano kwestie majątko-
we. Stopniowo likwidowano wszelkie 
formalne zależności od państwa.

Niestety na skutek nowych rozwiązań 
prawnych nastąpiło wyraźne wyhamo-
wanie jeśli chodzi o spółdzielcze bu-
downictwo mieszkaniowe. Obserwuje-
my również stałą tendencję przekształ-
ceń praw lokatorskich na własnościo-
we, która została wzmocniona w 2000 
roku ustawą o spółdzielniach mieszka-
niowych i jej kolejnymi nowelizacjami.

O przyszłości spółdzielczości decy-
dują sami ludzie. Zarówno ci, którzy 
są członkami spółdzielni, jak i ci, któ-
rzy tworzą otoczenie prawne dla ich 
funkcjonowania. Pierwsze spółdziel-
nie powstawały oddolnie, jako pró-
ba wspólnego działania osób, które 
łączył ten sam interes, a które w po-
jedynkę niewiele mogły. Spółdziel-
nie dawały tym ludziom podmioto-
wość w trudnym otoczeniu gospodar-
czym i społecznym. W tym sensie sta-
ły się emanacją społeczeństwa oby-
watelskiego, współuczestniczącego 
i współdecydującego. To dużo więcej 
niż tylko „zarządzanie blokami”. Zde-
cydowanie więcej niż „relikt komuny”.

Spółdzielczość, również ta miesz-
kaniowa, nadal ma ogromny po-
tencjał funkcjonowania jako aktyw-
ny i dochodowy uczestnik gry rynko-
wej. Uczestnik, który wypracowanych 
nadwyżek z działalności nie lokuje na 
koncie anonimowego inwestora tylko 
transferuje do członków. Wracają one 
w różnej postaci, jak choćby działal-
ności kulturalno-wychowawczej czy 
zadbanych i dobrze utrzymanych te-
renów wspólnych, albo nowych inwe-
stycji. A członkowie to nie kto inny niż 
my, nasi sąsiedzi, czy mówiąc o spół-
dzielczości w ogóle - koledzy z pra-
cy. Wydawać by się mogło, że politycy 
w państwie, które w artykule 2 Kon-
stytucji ma wpisane słowa „sprawie-
dliwość społeczna” powinni ten rodzaj 
działalności wspierać ze wszystkich 
sił. Czy rzeczywiście jednak tak jest?

Rafał Grzywocz
Materiał opracowano na podstawie publikacji 

„Księga polskiej spółdzielczości”, wydanej w 1999 
roku oraz artykułów ze strony internetowej Krajo-
wego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” i www.spoldzielniemieszkaniowe.pl 
oraz pracy Macieja Cesarskiego „Dorobek materialny 
spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce 1956-2010”. 

O początkach spółdzielczości na świecie, w Polsce i ideach - cz.2

Polska spółdzielcza karta historii

Za dorobek spółdzielczo-
ści mieszkaniowej w Polsce można 

uznać fakt, że w okresie 1956-2009 
liczba mieszkań stanowiących wła-
sność spółdzielni powiększa się z 20 
tys. do poziomu 3,4 mln rejestrowa-
nego w latach 2000-2006, co ma real-
ne przełożenie na zapewnienie dachu 
nad głową w nowym budownictwie 

milionom Polaków*
 * za opracowaniem Macieja Cesarskiego „Do-

robek materialny spółdzielczości mieszkanio-
wej w Polsce 1956-2010”

Według Centralnego Ośrodka In-
formacji Gospodarczej na październik 
2022 roku, w oparciu o dane rejestro-
we firm, w Polsce funkcjonuje dziś oko-
ło 3500 spółdzielni mieszkaniowych, 

w województwie śląskim - 222

Najstarszą spółdzielnią mieszkanio-
wą na Śląsku jest Chorzowska Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. Założona zo-
stała w 1908 roku, co czyni ją również 
jedną z najstarszych w kraju.
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„Czynszowy Konkurs", czyli Wielki konkurs 2022
Tak więc przypominamy o kolej-

nej edycji, Wielkiego Konkursu 
SSM, jaki Rada Nadzorcza i Zarząd 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej od lat zawsze na koniec da-
nego roku adresują do wszystkich, 
którzy regularnie wnoszą opłaty, 
a ich niedobór na koncie nie będzie 
przekraczał łącznie 10 zł według sta-
nu 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!

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
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 do 14.12.2022 r. po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z:
ADM os. im. J. Tuwima - 32 228-45-47, ADM "Centrum" - 32 228-17-39

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 wskazany nr 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.

sprawdź stan swojego konta
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Plan remontów zatwierdzony
Na listopadowym posiedzeniu Rada Nadzorcza zatwierdziła Plan Remontów Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej na 2023 rok. W bieżącym i kolejnym wydaniu „Mojej Spółdzielni” publikujemy jego treść.

Osiedle „BAŃGÓW”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Całość osiedla Częściowa wymiana pokrycia dachu wg potrzeb

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Całość osiedla Remont balkonów wg kolejności zgłoszeń wg zgłoszeń

2 Władysława Reymonta 50-52 Montaż koryt kablowych poziomych 2 klatki

3 Całość osiedla Montaż nasad kominowych, remont kominów 
– zalecenia po kontroli wentylacji wg potrzeb

4 Marii Skłodowskiej-Curie 19 Remont kominów wraz z montażem nasad 
typu turbowent 1 klatka

5 Marii Skłodowskiej-Curie 1, 77  
Władysława Reymonta 14 - place zabaw

Wymiana lub naprawa zużytych, 
uszkodzonych urządzeń zabawowych wg potrzeb

6 Władysława Reymonta 2-8 Zamknięcie attyk pod atrapami 4 klatki

III ROBOTY MALARSKIE

1 Władysława Reymonta 50-52 Malowanie klatek schodowych 2 klatki

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całość osiedla Zwrot za wymianę stolarki okiennej wg listy

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Całość osiedla montaż zadaszeń ostatnich kondygnacji wg zgłoszeń

2 Całość osiedla wymiana uszkodzonych drzwi wejściowych wg potrzeb

3 Władysława Reymonta 50, 52 wymiana II drzwi wejściowych 2 sztuki

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Karola Szymanowskiego 1-9,  
Marii Skłodowskiej 7-15, 35-59 Remont i pomiary instalacji odgromowej 3 budynki

2
Ciąg pieszy Marii Skłodowskiej-Curie 17-19 
w kierunku ul. Wł. Reymonta  
do K. Szymanowskiego 9

Wymiana 15 słupów oświetlenia 
zewnętrznego wraz z okablowaniem 15 sztuk

VII DŹWIGI-REMONTY

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Całość osiedla Wykonanie zaleceń pokontrolnych na instalacji 
gazowej wg protokołów

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Całość osiedla Naprawa dróg i chodników wg potrzeb

X DOMOFONY-REMONTY

1 Całość osiedla Wymiana kaset domofonowych wg potrzeb

Plan Remontów  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok
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Osiedle „MICHAŁKOWICE”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I. ROBOTY DEKARSKIE

1 Władysława Sikorskiego 2C, 4A Remont pokrycia dachu 440 m2

2 Przyjaźni 8 Remont pokrycia dachu 220 m2

3 Władysława Andersa 4A, B Remont pokrycia dachu 320 m2

4 Pocztowa 13 Rynny + pas przyrynnowy 1 klatka

5 Stawowa 6 Remont kominów 1 klatka

6 Obrońców Warszawy 1 Remont pokrycia dachu 280 m2

II. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Całość osiedla Naprawa schodów wejściowych do budynku wg potrzeb

2 Przyjaźni 46 Remont podestu i schodów wejściowych do 
budynku wraz z poręczami 1 klatka

3 Przyjaźni 48B, 50A Remont podestu i schodów wejściowych do 
budynku wraz z poręczami 2 klatki

4 Przyjaźni 52A Remont podestu i schodów wejściowych do 
budynku wraz z poręczami 1 klatka

5 Kościelna 12A Remont balkonów 6 sztuk

6 Pocztowa 10 Remont balkonów 5 sztuk

7 Pocztowa 1 Remont balkonów 4 sztuki

III. ROBOTY MALARSKIE

IV. ROBOTY STOLARSKIE

1 Całe osiedle Zwrot za wymianę stolarki okiennej wg listy

2 Całe osiedle Montaż nawiewników wg listy

3 Wyzwolenia 8A, B Montaż zabezpieczeń okien w klatkach 
schodowych 27 okien

V. ROBOTY INSTALACYJNE

1 Całość osiedla Wykonanie zaleceń pokontrolnych  
w instalacji gazowej wg zgłoszeń

2 Emilii Plater 21A, B Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej 1 budynek

VI. ROBOTY INŻYNIERYJNE

VII. ROBOTY ŚLUSARSKIE

VIII DOMOFONY-REMONTY

1 Władysława Sikorskiego 4C, D, E, F, G Remont instalacji domofonowej  
- wymiana kaset 5 klatek

2 Przyjaźni 8, 8B, 10,10A,B, C Remont instalacji domofonowej  
- wymiana kaset 6 klatek

IX. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Wyzwolenia 6, 8,10 Pomiary skuteczności zerowania 7 klatek

X. DŹWIGI-REMONTY

ciąg dalszy na str. 20
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle im. Juliana Tuwima
Przy ulicy Okrężnej w minionych 

tygodniach wykonano dwa zada-
nia. Oczyszczono z zabrudzeń i od-
malowano ścianę północną budynku 
przy Okrężnej 1 oraz odremontowa-
no schody do klatki schodowej przy 
Okrężnej 13. 

Administracja zleciła też remont 
schodów wejściowych do budynku 
przy Wojciecha Korfantego 15A oraz 
wyprofilowanie wybrzuszonego chod-
nika przy Korfantego 9 w kierunku 
„czwórki”.

W innej części osiedla, przy Hermana 
Wróbla 3 i 4, od dłuższego czasu pro-
wadzone są prace dociepleniowe od 
strony balkonów.

Trwają przeglądy i w razie potrzeby 
prace zmierzające do odtworzenia in-
stalacji odgromowej budynków przy 
ulicach: H. Wróbla 17, 21, Leśnej 7, 
7A, 7B.

Zgodnie z decyzją administracyjną 
Prezydenta Miasta rozpoczęła się wy-
cinka wytypowanych wcześniej drzew. 
W uzasadnieniu można przeczytać 
m.in. o tym, że: zagrażają one bezpie-
czeństwu osób i mienia oraz posiadają 
oznaki wypróchnienia pni, posuszu ko-
rony, nie rokują szansy na dalszą prawi-
dłową wegetację. W zamian za usunięte 
drzewa, ADM zleci nasadzenie docelo-
wo 17 nowych sadzonek.

Osiedle „Węzłowiec”
W listopadzie wykonano poszerzenie 

fragmentu ulicy na wysokości ścian 

szczytowych budynków przy Grun-
waldzkiej 2 i 4 od strony ciągu han-
dlowego. Był to postulat mieszkańców-
-kierowców, którzy zwrócili się do ad-
ministracji z prośbą o podjęcie działań 
w celu udrożnienia przejazdu i możli-
wość swobodnego mijania się samo-
chodów na tym odcinku. Poszerzone-

go fragmentu ulicy nie należy więc 
traktować jako dodatkowego miejsca 
do parkowania. Krzewy, rosnące do-
tychczas na pasie zieleni, który wyko-
rzystano przy pracach, zostały przenie-
sione na drugą stronę chodnika, bie-
gnącego równolegle do drogi.

W budynku przy ulicy Grunwaldz-
kiej 9A prowadzone są jednocześnie 
dwa zadania. Pierwsze z nich, zmie-
rzające już ku końcowi, dotyczy re-
montu galerii, obejmującego remont 
posadzek wraz z wykonaniem izola-
cji, wyłożeniem na nich płytek mrozo-
odpornych i wykonaniem obróbki bla-
charskiej krawędzi czołowych galerii. 
W międzyczasie, w listopadzie, do klat-
ki weszli pracownicy firmy remonto-
wej, by ją kompleksowo odświeżyć. 
Malowanie jest zaplanowane również 
w klatce „B” tego budynku.

Jednym z ustalonych tegorocznych 
priorytetów administracji, po konsul-
tacji z Radą Osiedla, jest zadbanie o to, 
by schody do klatek schodowych były 
bezpieczne. Stąd też w ostatnich mie-
siącach podjęto prace w miejscach, 
gdzie były one najbardziej wysłużo-
ne. Taki kompleksowy remont wykona-

no w listopadzie przy ulicy Wł. Jagieł-
ły 2D, a schody do sąsiedniej klatki „C” 
są jeszcze w trakcie realizacji.

Warto również poinformować o wy-
konywanych zadaniach, których nie wi-
dać „gołym okiem”. Do takich z pewno-
ścią należą prace na dachach. W minio-
nych tygodniach zlecono m.in. wymia-
nę nasad kominowych, przy ulicy Wł. 
Jagiełły 7A, B.

Osiedle „Centrum”
Ostatnie tygodnie w planach admi-

nistracji to między innymi roboty ele-
wacyjne, których celem jest pozbycie 
się ciemnozielonych zabrudzeń oraz 

ponowne odmalowanie. W listopa-
dzie takie prace zakończono przy uli-
cy Powstańców 54B. Kontynuacji prac 
w tym zakresie należy spodziewać się 
przy ulicy Kruczej, gdzie glony szpe-
cą elewacje budynków przy Kruczej 
1 oraz 2A. Będą to ostatnie tego typu 
prace w tym roku i kończące temat za-
brudzonych elewacji budynków ulicy 
Kruczej.

Choć w planach administracji, jeśli 
chodzi o wykonanie nowych zabudów 
śmietnikowych, w pierwszej kolejności 
był śmietnik, zlokalizowany przy ulicy 
Tadeusza Kościuszki 3, 3A, trzeba by-
ło wykonać nową zabudowę przy Ry-
szarda Gansińca 2. Miało to związek 
ze znacznym, nagłym pogorszeniem 
stanu technicznego dotychczasowego 
murowanego śmietnika. W listopadzie 
wykonano więc tzw. lekką zabudowę 
i rozdysponowano klucze do nowego 
śmietnika użytkownikom - mieszkań-
com z ulic Ryszarda Gansińca 2, 4 i 6. 
Gwoli uzupełnienia, wykonanie nowe-
go śmietnika przy ulicy Tadeusza Ko-
ściuszki 3, 3A jest w najbliższych pla-
nach administracji. Ze względu na jego 

ciąg dalszy na str. 15

os. „Bańgów”. Wzdłuż ulicy nasadzono pas żywopłotu  os. „Bańgów”. Wzdłuż ulicy nasadzono pas żywopłotu  
- M. Skłodowskiej-Curie 1, 7- M. Skłodowskiej-Curie 1, 7

os. „Tuwima”. Prace od strony balkonów  os. „Tuwima”. Prace od strony balkonów  
- H. Wróbla 3 i 4- H. Wróbla 3 i 4

Ostatnie większe roboty
Tak długo jak warunki atmosferyczne na to pozwolą, w osiedlach spół-

dzielczych dostrzeżemy jeszcze pracowników firm, którym zlecono wy-
konanie większych zadań z planów remontowych, m.in. dotyczących ele-
wacji budynków. Z końcem roku administracje realizują również postula-
ty mieszkańców odnośnie przycinki gałęzi drzew i nasadzenia żywopłotów.
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Jubileuszowy Jubileuszowy strikestrike
ZZorganizowany w trzeciej dekadzie listopada, w Kręgielni „Renoma”, Turniej Bowlingowy dla mieszkańców  

 z okazji 65-lecia Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej okazał się jak kręglarski strike. W rywalizacji, po-
mimo nakładającego się w tym samym czasie Mundialu, wzięło udział aż 138 uczestników!

Rozgrywka wielopokoleniowa
Turniej adresowany był do miesz-

kańców Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Rozpisano go na dwie 

rundy po 10 ramek. O zwycięstwie de-
cydowała najwyższa liczba zdobytych 
punktów spośród graczy wszystkich 
turniejowych dni - a było ich sześć.

Na wydarzenie zapisali się mieszkań-
cy w różnym wieku - od dzieci po senio-

rów, dziewczyny, kobiety, chłopaki, męż-
czyźni. Grający tor w tor tworzyli świetną 
atmosferę. Były sportowe emocje, była 
wspólna zabawa. Część uczestników to 
stali bywalcy „Renomy”, niektórzy z kolei 
byli w tym miejscu po raz pierwszy - al-
bo od wielu lat, albo w ogóle.

Nad prawidłowym przebiegiem tur-
nieju czuwał sędzia. Rolę tę powierzo-

no Markowi Greinerowi - Pełnomoc-
nikowi Zarządu ds. Technicznych, ale 
jednocześnie osobie związanej z tą krę-
gielnią od samego początku. To on za-

jął się organizacyjną częścią wydarze-
nia na miejscu i prowadził statystykę, 
która później dzień po dniu była aktu-
alizowana w Internecie. 

W ostatecznym rozrachunku, trzy 
pierwsze miejsca zajęli panowie, i co 
ciekawe, rywalizujący akurat tego sa-
mego dnia.

Okolicznościowe spotkanie
Kilka dni po zakończeniu rywaliza-

cji ostatniego dnia turnieju, 5 grudnia 
br., w siedzibie Spółdzielni odbyło się 
okolicznościowe spotkanie zwycięz-
ców turnieju z organizatorami. Zwy-
cięzcy chwalili pomysł organizacji tur-
nieju. Była okazja również do podzie-
lenia się doświadczeniami w bowlingu 
i wspomnieniami z początków „Reno-
my”, czyli już sprzed ponad 20 lat.

Zwycięzca turnieju, Michał Karafioł, 
wspominał początek swojej przygody 
z „Renomą”: - Tych 20 lat temu, w pierw-
szych miesiącach funkcjonowania kręgiel-
ni, była taka grupa półwyczynowa, byłem jej 
członkiem. Tam padały znakomite wyniki. 
Potem to się jakoś rozwiązało, każdy zajął się 

swoim życiem, miałem długą przerwę. Mo-
gę powiedzieć jednak, że z grą w kręgle jest 
jak z jazdą na rowerze - to się pamięta. Swo-
ją drogą myślę, że SSM, poprzez stworzenie 

takiego miejsca jak „Renoma”, położyła duże 
zasługi w Siemianowicach Śl. w popularyza-

cji bowlingu. Ze swojej strony bardzo dzięku-
ję - mówił tryumfator imprezy.

Wszyscy trzej laureaci turnieju, pod-
czas tego spotkania otrzymali puchary, 
albumy oraz vouchery na grę w „Reno-
mie” - za I miejsce trzy godziny, II miej-
sce - dwie, a za trzecie - na godzinę gry. 
Nagrody wręczali członkowie Zarzą-
du SSM - Jolanta Sobek, Krystyna Śli-
wiok i Marek Grzyb, w obecności Ste-
fanii Dziury-Lattki - członkini Rady 
Nadzorczej SSM oraz Marka Greinera 
- Sędziego Turnieju. rg

Zwycięzcy Turnieju 
Bowlingowego z okazji 65-lecia SSM,

rozegranego między  
 21 a 28 listopada 2022 roku:

I miejsce - Michał Karafioł  
(os. „Tuwima”) - 312 punktów

II miejsce - Paweł Budko  
(os. „Młodych”) - 294 punkty
III miejsce - Paweł Szalewicz  

(os. „Bańgów”) - 293 punkty

Strike to sytuacja,  
gdy zawodnik strąca  

wszystkie 10 kręgli jednym rzutem
Ramka - od ang. frame - runda  

w bowlingu. Zawodnik ma w niej dwa 
rzuty, żeby strącić dziesięć kręgli.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Z kolejnych elewacji usunięto ciemnozielone zabrudzenia - Niepodległości 58 („Chemik”) i Okrężna 1 („Tuwima”)Z kolejnych elewacji usunięto ciemnozielone zabrudzenia - Niepodległości 58 („Chemik”) i Okrężna 1 („Tuwima”)

os. „Chemik”. Nowe nasadzenia  os. „Chemik”. Nowe nasadzenia  
- A. Zgrzebnioka 38-40- A. Zgrzebnioka 38-40

os. „Węzłowiec”. Remont kolejnych schodów schodów os. „Węzłowiec”. Remont kolejnych schodów schodów 
 - Wł. Jagiełły 2C - Wł. Jagiełły 2C

os. „Węzłowiec”. Trwa remont galerii  os. „Węzłowiec”. Trwa remont galerii  
- Grunwaldzka 9A- Grunwaldzka 9A

os. „Michałkowice”. Przycinka pielęgnacyjna drzew  os. „Michałkowice”. Przycinka pielęgnacyjna drzew  
- tu: Stawowa- tu: Stawowa

os. „Centrum”. Nowa zabudowa śmietnikowa  os. „Centrum”. Nowa zabudowa śmietnikowa  
- R. Gansińca 2- R. Gansińca 2

- os. „Młodych” - Ostatnie roboty przy dociepleniu - os. „Młodych” - Ostatnie roboty przy dociepleniu 
 - Aleja Młodych 1-2 - Aleja Młodych 1-2

Ostatnie większe robotyOstatnie większe roboty
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położenie, nie będzie miał on standar-
dowych wymiarów, przyjętych ogólnie 
w zasobach SSM, co również przekła-
da się na wydłużony czas oczekiwania 
na obudowę „pod wymiar” i jego wy-
konanie.

W budynku przy ulicy Jana Paw-
ła II 18, gdzie zaplanowano niebawem 
malowanie, trwa przekładka instalacji 
multimedialnych do specjalnie w tym 
celu wykonanych korytek. W zależno-
ści od tego, kiedy operatorzy multime-
dialni się z tym uporają, remont wyko-
nany zostanie albo przed świętami, al-
bo firma „wejdzie” tuż po Nowym Roku.

Jak we wszystkich osiedlach spół-
dzielczych, tak i tutaj trwa pielęgnacyj-
na przycinka drzew.

Jednym z większych zadań dla osie-
dlowych konserwatorów są wymia-
ny pionów wodnych i kanalizacyj-
nych w budynkach. W minionych tygo-
dniach takie prace podjęto przy Kole-
jowej 2 i Spokojnej 3A.

Osiedle „Chemik”
Pod koniec listopada zakończyły się 

prace związane z usuwaniem glonów 
z budynku przy ulicy Niepodległości 58.

Mniej więcej w tym samym czasie 
w klatkach schodowych tego budyn-
ku pojawiły się informacje o planowa-
nej wymianie nawierzchni parkingu. 
To zapowiedź podjęcia prac remon-
towych, jakie są elementem szersze-
go projektu w ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2022, na który złożyły 
się głównie dwa duże zadania: mo-
dernizacja placu zabaw przy ulicy R. 
Gansińca 8 (ADM „Centrum” - wyko-
nany) i właśnie remont parkingu, po-
łożonego nieopodal Kręgielni „Reno-
ma” a przy budynku Niepodległości 
58E, F, G.

Z innych prac, jakie wykonano w mi-
nionych tygodniach w tym osiedlu mo-
że wspomnieć o:

- odmalowaniu klatki schodowej - W. 
Wróblewskiego 57,

- nowych nasadzeniach drzew wzdłuż 
chodnika w rejonie budynku przy ulicy 
Alfonsa Zgrzebnioka 38-40,

- montażu kolejnych wodomierzy ra-
diowych w mieszkaniach budynków 
zaplanowanych na ten rok.

W grudniu w planach administracji 
jest między innymi wymiana domofo-
nów przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 61.

Osiedle „Michałkowice”
Zakończyły się zaplanowane na ten 

rok roboty dekarskie. W minionych ty-

godniach takie prace podjęto przy: Ko-
ścielnej 34, Władysława Sikorskiego 
4D oraz Obrońców Warszawy 1.

Administracja zleciła remont kolej-
nych wejść do klatek schodowych przy 
ulicy Przyjaźni 44 oraz 46A. To jed-
nocześnie ostatnie tegoroczne roboty 

w tym zakresie. 
Wymiany pojedynczych, uszkodzo-

nych stopnic schodowych do klatek 
mogą z kolei w najbliższym czasie spo-
dziewać się mieszkańcy klatek przy uli-
cach: Przyjaźni 18A, 24, 24B.

Zgodnie z planem remontów wymie-
niono niektóre elementy dźwigu oso-

bowego w budynku przy ulicy Wyzwo-
lenia 6B.

Z kolei na wniosek mieszkańców, 
wzdłuż budynku i chodnika przy uli-
cy Przyjaźni 44-46 nasadzono nowy 
żywopłot. Chodzi o zminimalizowanie 
problemu rozjeżdżania terenów zielo-
nych w tym rejonie.

Na przełom listopada i grudnia ADM 
zleciła przycinkę pielęgnacyjną osie-
dlowego drzewostanu, a także usunię-
cie drzew, na które uzyskano formalne 
zgody z Urzędu Miasta, tj. przy ul. Przy-
jaźni 10 i Wyzwolenia 8.

Osiedle „Młodych”
Dwa największe zadania obecnie re-

alizowane na osiedlu zmierzają ku fi-
niszowi. Przy ulicy Teatralnej 1-3 - 
kompleksowa termomodernizacja bu-
dynku, a w tej chwili remont balko-
nów. W planach jest jeszcze wykonanie 
opaski izolacyjnej wokół budynku, od-
świeżenie wejść do klatek oraz założe-
nie skrzynek gazowych i tablic adreso-
wych. Roboty przy Alei Młodych 1-2 są 
jeszcze bardziej zaawansowane. Trwają 
prace wykończeniowe przy docieple-

niu tego budynku. Ostatnie elemen-
ty do wykonania to odświeżenie zejść 
do komór zsypowych oraz wykonanie 
opaski izolacyjnej wokół budynku.

Trwają przeglądy instalacji gazowej 
i przewodów wentylacyjnych - ZHP 7, 
9, 10, 11.

Osiedle „Bańgów”
Po miesiącach, w których mogliśmy 

obserwować realizację większych za-
dań - od malowania kolejnych klatek 
schodowych po wymianę nawierzch-
ni chodników czy parkingu, przyszedł 
okres, kiedy administracja skupia się 
głównie na robotach konserwator-

skich, reagowaniu na sygnalizowane 
awarie czy w końcu pielęgnacji osie-
dlowej zieleni. Późna jesień w „Bańgo-
wie” to między innymi przycinka drzew 
przez firmę zewnętrzną. To też realiza-
cja decyzji administracyjnej związanej 
z wycinką kilkunastu drzew i koniecz-
nością nasadzenia nowych, które mają 
pojawić się do końca grudnia. 

Na wniosek mieszkańców, teren 
wzdłuż ulicy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie na wysokości budynków 1 i 7 obsa-
dzono krzewami żywopłotowymi pas 
przylegający do ulicy. Ma to na celu 
ograniczenie możliwości nagminnego 
rozjeżdżania terenów zielonych przez 
parkujących. W innych miejscach, 
gdzie takowa potrzeba z różnych przy-
czyn zachodzi, pojawiają się nowe sa-
dzonki żywopłotów.

Poza pracami związanymi z ziele-
nią, w listopadzie wyremontowano też 
dach budynku przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie 69A, zaś przy ulicy 
Karola Szymanowskiego 6 podobne 
prace zaplanowano na początek grud-
nia. rg

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

Ostatnie większe robotyOstatnie większe roboty

ciąg dalszy ze str. 12

os. „Michałkowice”. Nowy żywopłot ma ograniczyć rozjeżdżanie terenów os. „Michałkowice”. Nowy żywopłot ma ograniczyć rozjeżdżanie terenów 
zielonych - Przyjaźni 44-46zielonych - Przyjaźni 44-46
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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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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 16,47 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

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

ogłasza konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną na mieszkanie znajdujące się 
na 6 kondygnacji budynku przy ul. Al. Młodych 1 – o powierzchni 16,05 m2

Mieszkanie posiada 1 pokój, kuchnię , łazienkę z umywalką, WC i prysznic.
W związku z powyższym do 16. 12. 2022 r. w siedzibie SSM można składać pisemne oferty

(w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU Al. Młodych 1/17a”) zawierające:
- proponowaną stawkę czynszu za 1 m2, - Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,
- oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,
- zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach brutto za okres ostatnich 6-ciu miesięcy,
- oświadczenie o przywróceniu mieszkania do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy najmu, bądź po-

zostawienie środków na jego odnowienie.

Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 10,60 zł/m2/m-c. 
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za:

- centralne ogrzewanie, - wodę i kanalizację wg zużycia, - wywóz nieczystości,
- opłat stałych z tytułu dostawy wody, konserwacji instalacji: CW i wentylacyjnej, anteny zbiorczej, oraz wpłat na fundusz re-

montowy podstawowy, fundusz remontowy centralny-celowy, utrzymania mienia wspólnego, opłaty przekształceniowej grun-
tu i podatku od nieruchomości – ok.200 zł/m-c.
Umowa najmu wyklucza możliwość podnajmu mieszkania osobom trzecim pod rygorem jej natychmiastowego wypowiedzenia.

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

sokości trzykrotności miesięcznego oferowanego czynszu bez opłat za media, Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd 
Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia ww. wymogów i wyłoni najemcę lokalu. Zarząd zastrzega sobie 
prawo unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania, bez podania uzasadnienia.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych, pod numerem tel. 32-6091-496.
Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym umówieniu z administracją osiedla „Młodych” pod numerem tel. 32-2283-947.
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Głos Rady Osiedli - cz. 2
Tematyka ostatnich posiedzeń Rad Osiedli to podsumowania tego, co w życiu Spółdzielni wydarzyło się w minio-

nych miesiącach. To również, a może przede wszystkim, okres omawiania, analizowania i w końcu zatwierdzania 
propozycji, jakie mogą czy wręcz muszą zostać ujęte w planach remontowych na nadchodzący rok. Wzięto pod uwa-
gę długoterminowe programy robót, z uwzględnieniem rosnących kosztów materiałów oraz usług.

Po wypowiedziach w listopadowym 
wydaniu „MS” przewodniczących Rad 
Osiedli z „Tuwima”, „Centrum” i „Wę-
złowca”, w bieżącym oddajemy głos 
dwóm kolejnym.

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda - przewodniczący 

RO: - W 2022 roku Rada Osiedla praco-
wała w oparciu o główne kierunki dzia-
łania przyjęte na styczniowym posie-

dzeniu. W pewnym sensie weryfikacja 
pracy Rady Osiedla spowodowana zo-
stała decyzjami dotyczącymi drastycz-
nych podwyżek cen gazu służącego do 
podgrzewania centralnej wody użyt-
kowej i c.o., narzucone nam przez „Tau-
ron” w wyniku decyzji rządowych.

Podwyżki cen ciepła wynikające z no-
wej taryfy gazowej w tym przypadku 
wynosiły średnio ponad 112%. Wpłynę-
ło to w sposób zasadniczy na znaczną 
podwyżkę „opłaty czynszowej” miesz-
kańców naszego osiedla od stycznia 
br. Podwyżki te w poszczególnych wę-
złach cieplnych - a mamy ich siedem 
- mieściły się w przedziale od 111 do 
160% w zależności od wielkości węzła. 
Spowodowało to ogromne wzburzenie 

i rozgoryczenie mieszkańców, dla któ-
rych tak zróżnicowane ceny były trudne 
do wytłumaczenia. Stąd też Rada Osie-
dla w planie działania jako wiodący te-
mat przyjęła bieżącą ocenę skutków 
podwyższenia cen oraz inspirowaniem 
działań zmierzających do ich ogranicze-
nia. We wszystkich posiedzeniach Rady 
Osiedla od początku roku uczestniczyła 
liczna grupa mieszkańców, domagają-

ca się wyjaśnienia zróżnicowanych cen 
w poszczególnych węzłach cieplnych, 
a także podjęcia działań, które dopro-
wadziłyby do ich obniżenia.

Przyczyną tego stanu rzeczy był fakt, 
że nasze osiedle jest zasilane ciepłem 
z kotłowni gazowej, będącej własno-
ścią spółki „Tauron”. Nie została ona 
objęta obniżoną taryfą - inaczej niż 
w przypadku kotłowni będących na 
przykład własnością spółdzielni miesz-
kaniowych. Rada Osiedla wnioskowa-
ła do Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej o przedstawie-
nie propozycji rozwiązań, które obni-
żyłyby koszty ciepła dostarczanego do 
mieszkań naszych mieszkańców. W na-
stępstwie tego, na każdym z comie-
sięcznych posiedzeń Rady Osiedla, Za-
rząd przedstawiał informację na temat 
podejmowanych przez siebie działań.

Rozpatrywano różne warianty, w tym 
m.in. wykupienie kotłowni przez SSM od 
„Tauron” bądź jej wydzierżawienie, zmia-
nę źródła zasilania osiedla i całej dzielni-
cy „Bańgów”, czyli przełączenie osiedla 
do sieci ciepłowniczej ciepła systemo-
wego z ulicy Kruczej, Michałkowic lub 
Czeladzi, a także przekształcenia osie-

dlowych węzłów cieplnych w spółdziel-
cze, małe, lokalne kotłownie. Wszystkie 
te działania, po głębokiej analizie tech-
niczno-ekonomicznej, przede wszyst-
kim ze względu na brak środków finan-
sowych zarówno po stronie SSM, jak 
i spółki „Tauron”, nie pozwoliły na ich 
realizację. Szczegółowe informacje do-
tyczące wszystkich działań podejmo-
wanych przez Zarząd Spółdzielni w tej 
sprawie, podane zostały do wiadomo-
ści na osiedlowych tablicach ogłoszeń.

Niezależnie od powyższego, Rada 
Osiedla na bieżąco zajmowała się pro-
blemami ujętymi w planie RO. Do naj-
istotniejszych należała okresowa ocena 
realizacji planu rzeczowo-finansowe-
go funduszu remontowego osiedla na 
2022 rok. Do głównych zadań należa-
ły roboty ogólnobudowlane, z których 
najważniejszym zadaniem był remont 
balkonów, wyburzenie starego śmiet-
nika i wykonanie nowego wraz z upo-
rządkowaniem terenu przy M. Skło-
dowskiej-Curie 25, malowanie kla-
tek schodowych wraz z wymianą dru-
gich drzwi wejściowych przy ulicy Wł. 
Reymonta 46 i 48, wymiana słupów 
oświetlenia zewnętrznego wraz z oka-
blowaniem od ulicy Wł. Reymonta 12 
w kierunku 14-26 i 44-48, wymiana 
nawierzchni parkingu w rejonie ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 67, remont chod-
nika przy ul. Wł. Reymonta 26.

Po raz kolejny w planie remontów 
ujęto poszerzenie drogi i wymiana na-
wierzchni wzdłuż budynku Wł. Rey-
monta 2-10. Niestety, w planie prze-
znaczona kwota na powyższe pra-
ce wynosiła 209 tys. zł. Przedstawio-
ny kosztorys przez wytypowaną firmę 
opiewał na kwotę ponad 400 tys. zło-
tych brutto, co stanowiłoby ponad 50% 
funduszu remontowego osiedla, dlate-
go też odstąpiono od tych prac w bie-
żącym roku. Analiza wykonania fundu-
szu remontowego za 9 miesięcy wyka-
zała, że w wyniku postępującej wyso-
kiej inflacji, wzrostu kosztów roboci-
zny i cen materiałów, zadania zaplano-
wane na 2022 rok - koszty poszczegól-
nych robót, znacznie wzrosły. Tym sa-
mym kwota niejako „zaoszczędzona” 
na niewykonaniu poszerzenia drogi zo-
stała rozdysponowana na pokrycie in-
nych przedsięwzięć.

os. „Bańgów”. Tegoroczne posiedzenia Rady Osiedla to m.in. poszukiwanie os. „Bańgów”. Tegoroczne posiedzenia Rady Osiedla to m.in. poszukiwanie 
rozwiązań, które obniżyłyby koszty ciepła dostarczanego do mieszkań rozwiązań, które obniżyłyby koszty ciepła dostarczanego do mieszkań 
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Na posiedzeniu Rady Osiedla w paź-
dzierniku dokonano oceny ładu i po-
rządku na osiedlu za miniony rok. We-
dług informacji przedstawionej przez 
Straż Miejską nie stwierdzono pogor-
szenia, natomiast w listopadzie doszło 
do włamań i prób włamań do miesz-

kań. Działania w tym zakresie prowa-
dzi Komenda Miejska Policji w Siemia-
nowicach Śl.

Na posiedzeniu Rady Osiedla doko-
naliśmy też oceny realizacji wniosków 
przyjętych na zebraniu osiedlowym 
z 22 czerwca br. Pierwszy wniosek ad-
resowany był do spółki „Tauron Cie-
pło” i dotyczył ewentualnego wyłącza-
nia pomp cyrkulacyjnych w przypadku 
awarii urządzeń i oczekujemy na jego 
realizację. Kolejny wniosek obejmował 
kwestię monitorowania sytuacji zbie-
rania odpadów w jednym z mieszkań 
przy ulicy Wł. Reymonta przez miesz-
kankę cierpiącą na syllogomanię, czyli 
patologiczne zbieractwo. Jest to w cen-
trum zainteresowania. Wniosek o przy-
wrócenie przystanku przy „Biedronce” 
został przekazany do Urzędu Miasta, 
a w odpowiedzi przekazano, że nie ma 
w chwili obecnej takiej możliwości ze 
względu na koszty, jakie Miasto musia-
łoby ponieść.

Na posiedzeniu Rady Osiedla w ostat-
ni wtorek listopada omówiono przygo-
towania osiedla do okresu zimowego 
2022/2023, ze szczególnym uwzględ-
nieniem gotowości do usuwania skut-
ków ewentualnych gwałtownych opa-
dów śniegu przez firmę.

Mówiąc o 2023 roku, Rada Osiedla za-
opiniowała plan rzeczowo-finansowy. 
Do najważniejszych zadań w nim za-
wartych należeć będzie:

- kontynuacja wymiany słupów 
oświetlenia zewnętrznego wraz z oka-
blowaniem - 15 sztuk, wzdłuż ciągu 
pieszego M. Skłodowskiej-Curie 17-
19, w kierunku Wł. Reymonta do K. 

Szymanowskiego 9. Pozostała część 
będzie kontynuowana w 2024 roku,

- malowanie klatek schodowych wraz 
z wymianą drugich drzwi wejściowych 
- Wł. Reymonta 50 i 52, 

- remonty następnych balkonów we-
dług kolejności zgłoszeń,

- naprawa dróg i chodników według 
potrzeb.

Osiedle „Chemik”
Jan Dudek - przewodniczący RO: - 

Po dłuższej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa i ustawowymi 
ograniczeniami, od kilku miesięcy na-
sze posiedzenia wyglądają podobnie, 
jak przed pandemią. Regularnie spoty-
kamy się w sali Rady Osiedla przy ad-
ministracji.

Na każdym takim posiedzeniu oma-
wiane są najważniejsze tematy doty-
czące osiedla „Chemik”. Stałym punk-
tem jest informacja nt. realizacji planu 
rzeczowo-finansowego, którą przed-
stawia Halina Napora - kierownicz-
ka administracji. Podsumowując po-
woli rok 2022 można ocenić, że zdecy-
dowana większość zadań, jaka zosta-
ła założona jeszcze pod koniec ubie-
głego roku, jest wykonana. Do najważ-
niejszych z nich z pewnością zaliczył-
bym wykonanie decyzji administracyj-
nej Straży Pożarnej dotyczącej budo-
wy dojazdu pożarowego do budynku 
Walerego Wróblewskiego 59, a także 
remont drogi dojazdowej oraz miejsc 
postojowych wzdłuż Walerego Wró-
blewskiego 61-63. Oba zadania po-
chłonęły znaczne środki finansowe, ale 
bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Co roku w planie remontów zakła-
damy wykonanie zadania, polegające-
go na usuwaniu zabrudzeń z elewa-
cji i ich odmalowywaniu. W minionych 
miesiącach zakończono takie roboty 
przy ulicy Niepodległości 58 i jest wo-
la, aby to zamierzenie na kolejnych ele-
wacjach kontynuować, gdyż ciemno-

zielone zabrudzenia psują estetykę bu-
dynków i osiedla.

Nowością na osiedlu „Chemik” jest łą-
ka kwietna założona między budynka-
mi ulic Niepodległości i W. Wróblew-
skiego. Mamy nadzieję, że przyjmie się 
wśród mieszkańców. Na razie odbiór jest 
pozytywny, a kwiaty na niej można było 
dostrzec nawet jeszcze w październiku. 

Są też roboty, które choć zaplanowa-
ne, będą musiały zostać realizowane 
dopiero w przyszłym roku ze względu 
na wzrost kosztów innych robót, w tym 
przede wszystkim dojazdu pożarowe-
go do budynku przy W. Wróblewskie-
go 59. Chodzi o remont drogi przy ulicy 
Niepodległości 64-66 oraz konserwa-
cję konstrukcji stalowych wraz z usunię-
ciem nieszczelności płyt balkonowych 
przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 52A, B.

W ostatnim kwartale roku, posiedze-
nia Rady Osiedla zdominowane by-
ły również układaniem planu remon-
tów na rok 2023. Omawiając propozy-
cje trzeba było mieć na względzie ogra-
niczone środki finansowe. Niemniej od-
najdziemy w nim między innymi: usu-
wanie glonów z elewacji budynku przy 
W. Wróblewskiego 39-41, remont po-
krycia dachowego przy Niepodległo-
ści 57D, 59B, malowanie klatki schodo-
wej przy A. Zgrzebnioka 45, remont 
instalacji odgromowej przy Niepodle-
głości 61-63 i W. Wróblewskiego 73, 
a także remont dróg i chodników przy 
Niepodległości 60 i 64-66.

Ponadto, na listopadowym posiedze-
niu Rady Osiedla w toku dyskusji oma-
wiano między innymi rozwiązania, ja-
kie można byłoby wprowadzić, aby 
ograniczyć bałagan wokół śmietników 
- zwłaszcza chodzi o rejon wieżow-
ców W. Wróblewskiego 71-73, wjazdu 
w osiedle od strony W. Wróblewskie-
go 65-67 oraz W. Wróblewskiego 49. 
Rozważana jest m.in. możliwość wyko-
nania osłon. 

Inny temat jaki poruszono na Ra-
dzie Osiedla dotyczył koszenia trawni-
ków. Podsumowując sezon, postulu-
jemy o to, by firma dołożyła większej 
staranności przy koszeniu i uważała na 
drzewa, ponieważ dochodzi do sytu-
acji uszkadzania kory, co w przypad-
ku zwłaszcza młodych drzew, niedaw-
no sadzonych, może prowadzić do ich 
obu marcia. Ma być przeprowadzona 
rozmowa z wykonawcą w tej sprawie.

Na Radzie Osiedla pojawił się też po-
stulat, by rozważyć możliwość nasa-
dzenia żywopłotu wzdłuż deptaku przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 65.

rg

os. „Chemik”. W przyszłym roku remont drogi - Niepodległości 64-66os. „Chemik”. W przyszłym roku remont drogi - Niepodległości 64-66
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ciąg dalszy ze str. 11

Osiedle „WĘZŁOWIEC”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Całość osiedla

Remont pokryć dachowych, mocowanie blach 
dylatacyjnych, montaż kratek wentylacyjnych, 
montaż odstraszacz y przeciw gołębiom 
metodą alpinistyczną

wg potrzeb

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Grunwaldzka 7A, B Naprawa tynków i malowanie elewacji 1 budynek

2 Grunwaldzka 18 Remont balkonów 9 sztuk

3 Władysława Jagiełły 1A, B, C 
Montaż wspólnych koryt teletechnicznych

 4 klatki

4 Władysława Jagiełły 3A, B, C, D 7 klatek

5 Grunwaldzka 2D 
Usuwanie korozji biologicznej z elewacji

350 m2

6 Władysława Jagiełły 9A  350 m2

7 Władysława Jagiełły 25C Naprawa zadaszenia wejścia do budynku  
wraz z naprawą balustrady schodowej 1 klatka

III ROBOTY MALARSKIE

1 Władysława Jagiełły 1A, B, C 
Malowanie klatek schodowych

3 klatki

2 Władysława Jagiełły 3A, B, C, D 4 klatki

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całość nieruchomości Zwrot za wymianę stolarki okiennej wg złożonych
wniosków

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Grunwaldzka 7A  Montaż drugich drzwi wejściowych  
do klatki schodowej 1 sztuka

2 Jana Polaczka 8D 
Wymiana drzwi wejściowych do klatki

1 sztuka

3 Władysława Jagiełły 11D 1 sztuka

4 Władysława Jagiełły 35A, B, C Wymiana drzwi w komorach zsypowych 3 sztuki

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

VII DŹWIGI-REMONTY

1 Całość nieruchomości Wykonanie zaleceń UDT 41 sztuk

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Całe osiedle Wykonanie zaleceń pokontrolnych  
w instalacji gazowej wg protokołów

2 Wróblewskiego 30B Wymiana kanalizacji sanitarnej 1 klatka

3 Władysława Jagiełły 37 Wykonanie zaleceń p.poż. 1 budynek

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Władysława Łokietka 22; Władysława Jagiełły 2C Remont schodów wejściowych do klatek 2 klatki

2 Władysława Jagiełły 29 Remont schodów terenowych 1 sztuka

3 Władysława Jagiełły 31 Remont schodów terenowych prowadzących 
do boiska wraz chodnikiem 1 sztuka

4 Władysława Jagiełły 27 Naprawa drogi dojazdowej do budynku 130 m2

5 Władysława Jagiełły 29 Rozwiązanie zastępcze p.poż. - ciąg dalszy 1 bud.

X DOMOFONY-REMONTY

Plan Remontów  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2023 rok
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Osiedle „CHEMIK”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Niepodległości 57D, 59B Remont pokrycia dachowego 250 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Niepodległości 58E, F, G Usuwanie korozji biologicznej z elewacji 700 m2

2 Walergo Wróblewskiego 39A, B, C Usuwanie korozji biologicznej z elewacji  3 klatki

3 Alfonsa Zgrzebnioka 45 Montaż koryt teletechnicznych  1 klatka

4 Alfonsa Zgrzebnioka 52A, B
Konserwacja konstrukcji stalowych  
wraz z uszczelnieniem nieszczelności  
płyt balkonowych

40 sztuk

III ROBOTY MALARSKIE

1 Alfonsa Zgrzebnioka 45 Malowanie klatki schodowej 1 klatka

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Walerego Wróblewskiego 69

Zwrot za wymianę stolarki okiennej 29 sztuk
2 Walerego Wróblewskiego 71

3 Walerego Wróblewskiego 39-41

4 Niepodległości 64-66

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Niepodległości 61-63 Remont instalacji odgromowej 11 klatek

2 Walerego Wróblewskiego 73 Remont instalacji odgromowej 1 klatka

VII DŹWIGI-REMONTY

1 Walerego Wróblewskiego 69

Wykonanie zaleceń UDT

3 sztuki

2 Walerego Wróblewskiego 71 3 sztuki

3 Walerego Wróblewskiego 73 3 sztuki

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Niepodległości 58 F-G Remont instalacji kanalizacyjnej 2 klatki

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Walerego Wróblewskiego 61-63 Remont ciągu pieszo-jezdnego  
- kontynuacja 760 m2

2 Niepodległości 60 Remont drogi i chodnika 480 m2

3 Niepodległości 64-66 Remont drogi i chodnika 500 m2

X DOMOFONY-REMONTY

1 Walerego Wróblewskiego 61-63 Remont instalacji domofonowej 10 klatek

2 Alfonsa Zgrzebnioka 45 Remont instalacji domofonowej 1 klatka
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Dać odpór włamaniom
Od września do listopada odnotowano w naszym mieście, w tym w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, kilkanaście przypadków usiłowań włamań lub włamań do mieszkań. Zbliża się okres świą-
teczno-noworoczny co oznacza wyjazdy - a okazja czyni złodzieja… Jak nie dać się okraść i pomóc Policji?

Ostatnio odnotowana przez Policję 
„fala” włamań do mieszkań miała miej-
sce w „Bańgowie”: - Chcieliśmy uspo-
koić mieszkańców i przede wszystkim 
zdementować krążące plotki o pladze 
włamań w tym osiedlu. Faktem jest, że 
w jeden dzień osiedle to odwiedzili prze-
stępcy, którzy próbowali włamać się do 
dwóch mieszkań, a do kolejnych dwóch 
im się to udało. Na tę chwilę dysponu-
jemy takimi zgłoszeniami od mieszkań-
ców. W sprawach tych zostały wszczę-
te postępowania przygotowawcze. Do-
kładamy wszelkich starań, aby wyko-
nywane czynności doprowadziły do wy-
krycia ujęcia sprawców tych czynów, 
co pozwoli sądowi na wymierzenie od-
powiedniej kary. Aby nawiązać bliż-
szy kontakt z mieszkańcami planowa-
ne jest w najbliższym czasie spotkanie 
z dzielnicowym, podczas którego bę-
dzie można wymienić się informacjami, 
uwagami oraz skorzystać z cennych rad 
i doświadczenia policjanta - informu-
je Tatiana Lukoszek - oficer prasowa 
Komendy Miejski Policji w Siemiano-
wicach Śl., dodając: - Służba policjan-
tów to czasami mrówcza praca. Jej efek-
tów nie widać od razu, ale mogą być wi-
doczne później, na przykład w rozbi-
ciu grupy specjalizującej się we włama-
niach. Czasami praca policjantów po-
woduje, że przestępcy przenoszą się do 
innego miasta.

Im więcej Policja zbierze informa-
cji od świadków zdarzeń, poszkodo-
wanych lub osób podejrzewających, 
iż mogli być na celowniku włamywa-
czy, tym pełniejszy będzie obraz te-

go, w jaki sposób oni działają. W ten 
sposób nie tylko pomożemy służbom 

mundurowym w ich pracy, ale innym 
mieszkańcom, którym po zapoznaniu 
się z taką informacją, w odpowiednim 
momencie w głowie może „zapalić się 
czerwona lampka”.
Co zrobić, aby zapobiec włamaniom:

- zadbać o dobrej jakości drzwi wej-
ściowe z atestowanymi zamkami, któ-
re zdecydowanie trudniej jest wyłamać 
czy otworzyć,

- zamykać okna i nie pozostawiać ich 
na ustawieniu „mikrowentylacji”,

- w mieszkaniach na niskich kon-
dygnacjach warto założyć rolety ze-
wnętrzne bądź okratowanie,

- w mieszkaniu zamontować kamer-
ki, które wykrywając ruch w pomiesz-
czeniu, przekazują tę informację zgod-
nie z ustawieniami zrobionymi przez 
użytkownika (np. powiadomienie sms) 
i nagrywają to, co dzieje się w mieszka-

niu. Jeśli nie przyczyni się to złapania 
złodziei na gorącym uczynku, to będzie 
przydatne podczas śledztwa

- uczulić sąsiadów, szczególnie pod-
czas wyjazdu, aby obserwowali pozo-
stawione mieszkanie,

- wzmożyć zainteresowanie niezna-
nymi osobami w klatkach schodowych, 
dbać o zamykanie drzwi wejściowych 
wyposażonych w domofony,

- nie obsadzać nadmiernie ogródków 
przydomowych krzewami czy drzewa-
mi, które zasłonią widoczność balko-
nów czy okien i stworzą złodziejom od-
powiednie warunki do działania oraz 
pozostania niezauważonym,

- podczas wyjazdu zadbać, aby ulot-
ki czy korespondencja były regularnie 
zbierane spod drzwi czy skrzynki pocz-
towej,

- podczas wyjazdu warto zainstalo-
wać urządzenia, które będą automa-
tycznie zapalały światło w mieszkaniu, 
które dla złodziei będzie sygnałem, że 
jest użytkowane,

- nie umieszczać na świeżo relacji 
z wyjazdu na portalach społecznościo-
wych. Tym sposobem sami dajemy in-
formację, że wyjechaliśmy i nasz doby-
tek jest niezamieszkany.

Wszystkie przytoczone powyżej 
porady wynikają z doświadczeń Po-
licji, między innymi w oparciu o rela-
cje osób poszkodowanych. Wyciągaj-
my więc wnioski z doświadczeń in-
nych, ucząc się również na błędach. 
Oby w tej sytuacji nie własnych.

Materiał przygotowano przy współpracy z Ko-
mendą Miejską Policji w Siemianowicach Śl.

UWAGA  UWAGA  
WŁAMANIAWŁAMANIA

Znowu zdewastowali, a MY znowu płacimy

- Szarych Szeregów 1-4, J. Stęślickiego,  - Szarych Szeregów 1-4, J. Stęślickiego,  
Wyzwolenia 8-10, Jana Pawła II 18  Wyzwolenia 8-10, Jana Pawła II 18  

- kradzieże klamek w furtkach śmietników- kradzieże klamek w furtkach śmietników
- W. Wróblewskiego 61-63, H. Wróbla 8B, 9A  - W. Wróblewskiego 61-63, H. Wróbla 8B, 9A  

- bohomazy na elewacjach- bohomazy na elewacjach
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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 

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

MALOWANIE, tapetowanie i panele, 
tel. 698 190 221

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,

tel. 32 228-26-75, 601 347 250

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 533 336 454 

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
3 POKOJE po remoncie, czwarte piętro 
zamienię na mniejsze parter lub pierw-
sze piętro. Cena do negocjacji,  
 tel. 692 783 248

MIESZKANIE kupię,  tel. 509 954 191 

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

SPRZEDAM mieszkanie 37 m2, 2 pokoje, 
Bytków, Wróblewskiego, 220.000 zł,  
 tel. 664 788 118

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

SPRZEDAM widną kawalerkę na os. Tu-
wima do modernizacji. Dobra lokalizacja, 
blok ocieplony z windą i c.o.,  
 tel. 666 859 331

ZAMIENIĘ na większe lub sprzedam 
mieszkanie 2-pokojowe przy ulicy Wró-
blewskiego - Chemik,  tel. 695 046 300

ZAMIENIĘ mieszkanie - spłacę zadłuże-
nie, dam odstępne,  tel. 509 954 191

SAMOCHODOWE
AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ garaż,  tel. 695 233 393

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

SPRZEDAM garaż. Kanał, prąd, stan do-
bry, ul. Kapicy,  tel. 506 099 490

SUDOKU 12/22 (Trudne)

5 7 3 6

4 6

1 5 8

3

9 2 7 4

4

3 1 9

6 8

8 6 7 2

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 11/22

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

4 3 1 7 8 6 5 2 9

9 1 3 2 4 7 8 5 6

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

1 4 2 5 7 9 6 3 8

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

P o ł a m  g ł o w ę
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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
18:00 - 21:00  Lekcje gry na gitarze

Środa
14:00 - 17:00  Nauka gry na pianinie
14:00 - 20:00 Brydż dla każdego 
16:00 - 20:00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju: Krótkofalarstwo
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 - 18:30 Zumba fitness. Zajęcia rekreacyjne dla pań
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 (po telefonicznym umówieniu)
16:00 - 20:00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo

Dom Kultury „Chemik” zaprasza
Szczegóły telefon - 796 491 766, 32 228-20-90

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEGO KOLĘDOWANIA  
W DK „CHEMIK"

- 17 grudnia od 17:00! 
Wstęp wolny

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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Czas na karpia
- na niebiesko

1 kg karpia, 25 dag włoszczyzny, 0,25 l 
octu, rzeżucha. Karpia oczyścić, usunąć 
wnętrzności, umyć, pokrajać w dzwon-
ka. Pokrajaną włoszczyznę włożyć do 
rondla, posolić, zalać wrzącą wodą 
i ugotować. Gdy warzywa są miękkie, 
wlać ocet i do wrzącego wywaru kłaść 
dzwonka karpia. Gotować na słabym 
ogniu. Rybę wyłożyć na półmisek, po-
sypać posiekaną rzeżuchą.

- po polsku w szarym sosie
Z około jednokilogramowego karpia 

zbieramy krew do filiżanki, do której 

wcisnęliśmy sok z cytryny. Rybę kroimy 
w dzwonka i po nasoleniu odstawiamy 
na 20 minut do chłodnego miejsca. Na-
stępnie wkładamy do płaskiego rondla 
i zalewamy wywarem (1/2 l) ze średnie-
go pokrajanego w paseczki selera, du-
żej cebuli, kieliszka czerwonego wina, 
kawałeczka skórki cytrynowej, kilku zia-
ren pieprzu, 1/3 łyżeczki zmielonego im-
biru i soku z cytryny. Ugotowaną rybę 
przekładamy na półmisek i utrzymuje-
my w cieple. Wywar przecieramy przez 
gęste sitko, dodajemy krew z karpia, 
szklankę ciemnego piwa, 2-3 kostki cu-
kru, łyżkę powideł ze śliwek, 5 dag usu-
szonego i utartego piernika, 5 dag obra-
nych i posiekanych migdałów, 5 dag ro-
dzynek oraz czubatą łyżkę masła. Sos go-
tujemy na małym ogniu i gorącym pole-
wamy rybę ułożoną na półmisku.

- po żydowsku
1 karp, 1-2 marchwie, głowy i ogony 

z karpi przeznaczonych do usmażenia lub 
1 łyżeczka żelatyny, po ok. 50 g migdałów 
i rodzynek, 4 duże cebule. Rybę sprawia-
my. Odciętą głowę i ogon, a także gło-
wy i ogony z karpi przeznaczonych do 
usmażenia, wkładamy do garnka. Cebulę 
kroimy w ćwiartki. Dodajemy marchew, 
dwie cebule i gotujemy na małym ogniu 
1,5 godz w litrze wody. Wywar odcedza-
my. Pozostałe cebule kroimy w kostkę, za-
lewamy połową wywaru i gotujemy do 
miękkości. Rybę kroimy w dzwonka, kro-
imy i zalewamy drugą połową wywaru, 
gotujemy ok. 20 minut, aż będzie miękka 
(ale nie rozgotowana). Wyjmujemy i ukła-
damy na półmisku. Wywar z ryby łączymy 
z wywarem z cebulą. Sparzone migdały 
siekamy i z rodzynkami dodajemy do wy-
waru. Doprawiamy do smaku. Wywarem 
zalewamy dzwonka ryby. Odstawiamy 
w chłodne miejsce do zastygnięcia. Jeśli 
wywar przygotujemy z kilku głów i ogo-
nów, nie musimy dodawać żelatyny. 

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

MOJA KUCHNIA
Tegoroczne świę-

ta upłyną w miłej at-
mosferze. Dom, tak 
jak lubisz będzie pe-

łen gości. Wszystkich ucieszą prezen-
ty. I Ty i domownicy powinni jedynie 
uważać, żeby w ferworze przedświą-
tecznych porządków nie stłuc czegoś, 
co bardzo lubicie. 

W czasie świąt 
czeka Cię jakaś nie-
spodzianka. Może 
dowiesz się, że Two-

je dziecko zamierza założyć własną ro-
dzinę, może w niedalekiej przyszłości 
czeka Cię wymarzony awans. W każ-
dym razie będzie to wiadomość miła 
i owocująca czymś pozytywnym.

Uważaj, żeby przy 
świątecznym sto-
le nie poróżnić się 
z którymś z biesiad-

ników, bo wszystkim popsuje to świą-
teczną atmosferę. Święta będą udane. 
Jeśli jesteś kobietą, spodoba się Twoja 
świąteczna sukienka, jeśli mężczyzną, 
coś co niedawno kupiłeś.

W domu Raka nie 
przywiązuje się zbyt 
wielkiej wagi do je-
dzenia, na stole bę-

dzie więc skromnie, ale smacznie i tra-
dycyjnie. Biesiadnicy będą się nato-
miast zachwycać pomysłowo udeko-
rowanym stołem i oryginalnie ubraną 
choinką oraz pomieszczeniem.

Bardzo ucieszą Cię 
pieniądze, które nie-
spodziewanie wpad-
ną przed świętami. 

Dzięki temu będziesz mógł urządzić 
takie święta, jakie lubisz, co ucieszy 
Twoją rodzinę. Uważaj jedynie, żeby 
nie popsuć sobie świętowania przezię-
bieniem, lub jakąś chorobą.

Nie żałuj, że nie wy-
szło z planowanego 
na święta wyjazdu. 
W domu, w gronie 

rodziny, też będzie bardzo przyjemnie. 
Wyjazd w góry może trochę zastąpić 
pobyt w parku, czy pobliskim lesie. Nie 
zapomnij o wysłaniu życzeń. 

Wigilia i pierwszy 
dzień świąt upłyną 
w bardzo miłej at-
mosferze. Ponieważ 

jednak goście i przygotowania trochę 
Cię zmęczą, z przyjemnością w drugi 
dzień świąt odpoczniesz podczas spa-
ceru lub przy dobrej książce.

Może nawet nie do-
myślasz się, że ktoś sa-
motny bardzo oczeku-
je Twoich zaprosin do 

świątecznego stołu. Jeśli trochę pomy-
ślisz, szybko domyślisz się o kogo cho-
dzi. W tych świąteczny dniach to bę-
dzie duża satysfakcja.

Nie będziesz so-
bą, czyli Skorpionem, 
gdybyś całe świę-
ta spędził przy stole. 

Wyjazd, bliższy czy dalszy będzie bar-
dzo udany, a Twoi domownicy chętnie 
Ci będą towarzyszyć. Przygotuj się je-
dynie na większy wydatek. 

Miłym dla Ciebie 
momentem w czasie 
świąt będzie zako-
munikowanie obec-

nym, że wreszcie zrealizowałeś przed-
sięwzięcie, któremu ostatnio poświę-
ciłeś dużo czasu i pracy. Wszyscy będą 
mile zaskoczeni tą niespodzianką.

Przygotowanie do 
świąt rozpoczniesz, 
jak zawsze wcześniej, 
a więc wszystko prze-

biegnie zgodnie z planem. Biesiadni-
cy chwalić będą smakołyki i potrawy 
świąteczne, które przygotujesz, a dzie-
ci będą zachwycone prezentami.

Jeśli chcesz sprawić 
przyjemność bliskim, 
pomyśl wcześniej 
o prezentach, żeby 

potem nie kupować byle czego, tym 
bardziej, że Twoi bliscy na długo przed 
świętami już myślą o tym, jaki prezent 
by Ci sprawił przyjemność.

Jakie będą 
święta?
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Nasza Spółdzielnia Miesz-

kaniowa w skrócie; 4. Gra, mecz w gwarze 
śląskiej; 5. Zbigniew, były prezes Zarządu 
SSM; 9. Kolędnicy po Śląsku; 14. Śpiewa-
nie kolęd; 16. Czerwona planeta; 18. Kuzyn 
drozda; 20. Wielka ropucha; 21. Koleżanka 
Ali; 22. Naczynie browarniane; 23. Produkt 
rozpadu uranu; 24. Świąteczna ozdoba; 
28. Kulki na choince; 31. Trzyliterowy ból; 
32. Niejedna śpiewana podczas Bożego 
Narodzenia; 33. Świecą na choince; 34. Bu-
downiczy arki; 35. Zające przeciętniaki; 
39. Wirnik prądnicy; 43. Rodzina kozodo-
jów; 44. Przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM; 45. Opadają z choinki; 47. Wśród ba-
kalii; 48. Poczta elektroniczna; 49. Afrykań-
ski gąszcz; 50. Brunatny barwnik.

PIONOWO: 1. Jedna z wyższych uczel-
ni artystycznych; 2. Elegancja; 3. Dzie-
wiczy krzaczek; 6. Były, dawny; 7. Wiel-
ki oszust z filmu Chęcińskiego; 8. Z Radą 
Bezpieczeństwa; 10. Instrument związa-
ny z kultem Dionizosa; 11. Tadeusz ame-
rykański; 12. Ruch tłoka silnika; 13. Kum-
pel Barbie; 14. Duża kość; 15. Szal z no-
rek; 16. Do wyrobu makówek, śląskiej 
potrawy wigilijnej; 17. Broń drogówki; 
18. Arka Noego; 19. Dużo drzew owoco-
wych; 25. Gród króla Priama; 26. Bosak 
strażaka; 27. Kres, granica; 28. Pantofle 
dla baletnicy; 29. Kubański taniec ludo-
wy; 30. Oprzęd jedwabnika; 36. Z krop-
ką na końcu; 37. Najdłuższy równoleżnik; 
38. Imię męskie; 40. Kolacja z opłatkiem; 
41. Dzieło spod dłuta; 42. Forma płatno-
ści; 46. Ryba na Wigilię.

Litery z  pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy przesyłać do dnia 
24. XII. 2022 r. na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte 20 z  dopiskiem Redakcja 
„Moja Spółdzielnia” – krzyżówka nr 
12/2022. Nagrody za rozwiązaną krzy-
żówkę nr 11/2012 z  hasłem – Kolory je-
sieni, otrzymują: Natalia Kobielska Po-
wstańców 54c, Wiesława Pacia ul. Boh. 
Westerplatte 8, Ewa Häusler ul. Wró-
bla  6d. Zwycięzcom gratulujemy i  zapra-
szamy (z  dowodem osobistym) do dzia-
łu 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 równoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 
osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-ma-
il lub nr telefonu) przez redakcję w celu przepro-
wadzenia konkursu/krzyżówki, w tym publikacji 
w miesięczniku „Moja Spółdzielnia” imienia, na-

zwiska i miejsca zamieszkania wskazanego w na-
desłanym rozwiązaniu) do jednorazowego loso-
wania i publikacji jego wyniku w kolejnym wy-
daniu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, 
że mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-
nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwarza-
nia i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Da-
ne zwycięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy.

Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane

 USŁUGI 
i HANDEL 

„BUDMAR”
- Mariusz  

Wesołowski
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Sporo czasu poświęca się na szlifo-
wanie przyjęcia, prowadzenia piłki, po-
dań, strzałów na bramkę czy wresz-
cie ogólnie - koordynacji ruchowej, bo 
o to w tym wszystkim chodzi. Przydat-

ne w zajęciach każdorazowo są znacz-
niki pozorujące przeciwników, drabinki 
szkoleniowe czy drewniane ławki, czę-
sto udające odgrywających piłkę part-
nerów z drużyny.

Trenerzy podczas zajęć wyłapują błę-

dy poszczególnych zawodników, in-
struują jak prawidłowo wykonywać po-
szczególne elementy szkoleniowe, cza-
sem podniosą głos gdy trzeba ostudzić 
emocje albo nakażą wykonanie dodat-

kowych pompek, gdy zawodnika zbyt 
rozpiera energia. Zajęcia prowadzone 
są w przyjaznej atmosferze, ale czasem, 
bez takiego dyscyplinowania, trudno 
byłoby okiełznać młodociany żywioł. 
No, jak to wśród dzieci…

W zamyśle, ta sportowa inicjatywa or-
ganizowana pod egidą Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma być 
alternatywą dla smartfonów, laptopów 
i telewizji - przeciwwagą siedzącego 
trybu życia najmłodszych, próbą wy-
ciągnięcia ich z domów i poprzez zaję-
cia piłkarskie - zachętą do aktywności.

Zapisy? Otwarte
Wciąż można zapisywać swoje pocie-

chy. Nie kosztują nawet złotówki. Wy-
starczy przyjść z dzieckiem na jedno 

z zajęć wypełnić odpowiednią deklara-
cję, jaką mają przy sobie trenerzy. Na-
leży pamiętać jednak o sztywno usta-
lonym przedziale wiekowym 7-12 lat. 
Funkcjonują dwie grupy podstawowe 
– 7-9 i 10-12 lat). rg

Harmonogram treningów w salach 
gimnastycznych:

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

- 18:10-19:40 dzieci 7-9 lat (grupa młodsza)
-„Węzłowiec”/„Młodych”, Zespół Szkół Sportowych 

(Budynek B), ul. Mikołaja 3 - wtorki
- 18:15-19:45 dzieci 10-12 lat (grupa starsza)

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

- 16:00-17:00 dzieci 7-9 lat (grupa młodsza) 
- 17:00-18:00 dzieci 10-12 lat (grupa starsza)

- „Michałkowice”, Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych, ul. W. Budryka 2 – czwartki

- 17:00-18:00 dzieci 7-9 lat (grupa młodsza)
- 18:00-19:00 dzieci 10-12 lat (grupa starsza)

Zajęcia dodatkowe w tym okresie się nie odbywają.

„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Ruch wskazanyRuch wskazany
KKilka tygodni temu darmowe treningi piłkarskie, z boisk na wolnym  

 powietrzu przeniosły się do szkolnych sal gimnastycznych. I wcale nie 
straciły na zainteresowaniu wśród dzieci. Ćwiczenia, wewnętrzne gierki, 
choć krótsze, są równie intensywne i ciekawe.

Informacja stała

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

 dekadę gości u siebie klientów. Niewiele jest takich miejsc w okolicy, gdzie da się połączyć barową  
„posiadówkę” z innymi atrakcjami.

Wizytówką „Renomy” są kręgle. Do dyspozycji jest aż 8 torów 
bowlingowych. Koszt jednej godziny gry i waha się od 27 do 
54 złotych. Warto do Renomy wybrać się z grupką znajomych 
lub rodziną – przede wszystkim dlatego, że 
kręgle to zabawa zespołowa ale i koszt wy-
najmu toru rozłoży się nam na więcej osób.

Po grze lub w jej trakcie można odsap-
nąć w jednej z siedmiu loży i posilić się piz-
zą – do wyboru aż dwadzieścia rodzajów 
albo pieczywem czosnkowym czy grillo-
waną piersią z kurczaka z sałatką z rukoli – 
wszystko świeżo przygotowane na miejscu.

W kręgielni zorganizować można imprezę 
lub firmowy team building, albo po prostu przyjść obejrzeć mecz 
lub inne wydarzenie sportowe - lokal wyposażony jest w telebimy.

Przed wybraniem się do „Renomy”, szczególnie gdy aura 
nie sprzyja rozrywce na otwartym powietrzu, a ludzie szuka-
ją rozrywek pod dachem - warto sprawdzić dostępność to-

rów irezerwować wcześniej. Niektóre terminy, zwłaszcza zi-
mą są zajęte już miesiąc do przodu.

Przez dwadzieścia jeden lat funkcjonowania „Renoma” wy-
pracowała sobie reputację renomowane-
go miejsca rozrywki dla mieszkańców Sie-
mianowic – o czym świadczy choćby po-
nad dziewięćset opinii na mapach Google 
ze średnią oceną 4,4/5.0 gwiazdek, a tak-
że 4,8 gwiazdki w serwisie społecznościo-
wym Facebook.

„RENOMA” mieści się na osiedlu „Che-
mik” przy ulicy W. Wróblewskiego 37. 
Nad komfortem gości czuwa trzyosobowy 

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. 
Koło kręgielni jest parking.
Rezerwacje telefonicznie: 32 220-85-70 lub przez Facebook’a 
 lub portal kregielnia24.pl
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Segregując śmieci  Segregując śmieci  

– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

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