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

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”:  
ssm@poczta.fm

Śmieciuchy, informacje, dokumenty Droga Pożarowa - Drogą Życia

Plan rzeczowo-finansowy robót remontowych-konserwacyjnych – cd.

Hu, hu, ha

Czytaj 
str. 19



2 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2019

Dbaj o swoje

przyjmuje zapisy na mieszkania z garażami  w przyziemiu  
w nowym 3 kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym z windą 

przy Alei Młodych  
w okolicy hali Siemianowickiego Towarzystwa Tenisowego
powierzchnie użytkowe mieszkań od 56 m2 do 75 m2 - cena około 3.990 zł/m2 netto

cena garażu z komórką 1.750 zł/m2 netto
Przewidywany termin realizacji inwestycji - grudzień 2019 r. Szczegółowych informacji  
o warunkach finansowania inwestycji udziela DZIAŁ CZŁONKOWSKI tel. 32 609-14-96

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

Dewastacji tym razem mniej,  
 ale i tak zdumiewa ilość znisz-

czonych drzwi, klamek.
Nie wiemy, co takiego jest w drzwiach, 

że z chwilą nadejścia chłodów gwał-
townie rośnie ilość ich dewastacji. Nie 
są to uszkodzenia wynikające z eks-
ploatacji, bo przecież drzwi użytkowa-
ne są na okrągło przez cały rok, lecz 
celowe i świadome niszczenie. Urwa-
ne klamki, poniszczone zamki, wybija-
ne szyby to chleb codzienny. Wiemy, 
że takie dewastacje na zimę jak zna-
lazł. Ciepło ma którędy uciekać. Prze-
budzenie przyjdzie, gdy ciepło będzie 

rozliczane. Wtedy wrzask: co tak du-
żo mam płacić, bo kto tam będzie pa-

miętał, że ileś energii sobie popłynęło 
do atmosfery.

Pamiętajmy też, a słowa te przypo-
minamy niczym mantrę, że każda ce-
lowa dewastacja czegoś, co mogło-
by służyć miesiącami, latami to zbęd-
ne wydatki nawet, jeżeli koszt wyno-
si parę złotych. Te zbędne wydatki to 
po prostu wyrzucanie pieniędzy w bło-
to, naszych pieniędzy, bo nikt inny na 
utrzymanie budynków, ich otoczenia 
nie płaci jak tylko My sami.

A w osiedlach zanotowano:
„Młodych”

- Walerego Wróblewskiego 2 
– czymś ostrym (gwoździem, jakimś 

narzędziem) zarysowano nową kabi-
nę dźwigu osobowego.

„Centrum”
- Powstańców 54C – rozbito szy-

bę i uszkodzono klamkę w drzwiach 
wejściowych.

im. Juliana Tuwima
- Wojciecha Korfantego 2A, B, 10B 

– skradziono szyny łącznikowe i wy-
łączniki silnikowe wentylacji,

- Hermana Wróbla 9A – wyrwano gał-
ko-klamkę w drugich drzwiach wej-
ściowych do budynku.

„Chemik”
- Alfonsa Zgrzebnioka 25, 29, 38-

40, Niepodległości 60 – uszkodzo-
no zamek w furtce do zabudowane-
go śmietnika,

- Walerego Wróblewskiego 71 – po 
raz kolejny uszkodzono zamek w dru-
gich drzwiach wejściowych.  pes
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 1700-2200; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2200;

piątek 1300-2200; sobota 1200-2200; niedziela 800-2200

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1630-1730 (pa-
wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

- każdy ostatni wtorek miesiąca 
przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 1730 (sala konferencyjna 
przy ADM)

Osiedle „Chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Centrum”

- każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im J. Tuwima

- każdy drugi poniedziałek miesiąca 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

Dyżury strażników miejskich
Dyżury 

 strażników rejonowych 
w Administracjach SSM:

Osiedle „Centrum”
- ul. Powstańców 54A – pierwszy 

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle im. Juliana Tuwima
- ul. W. Korfantego 9 – pierwszy  

poniedziałek miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Michałkowice”
- ul. Harcerska 7 – ostatnia środa mie-

siąca 1200 - 1300

Osiedle „Bańgów”
- ul. Wł. Reymonta 20 – drugi czwar-

tek miesiąca 900 - 1000

Osiedle „Chemik”
- ul. ks. Jana Kapicy 15 – ostatni 

czwartek miesiąca 1100 - 1200

Osiedle „Młodych”
- Aleja Młodych 15A – ostatnia środa 

miesiąca 1000 - 1100

Osiedle „Węzłowiec”
- W. Wróblewskiego 26-32 – ostatni 

piątek miesiąca 1000 - 1100

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
ZBIGNIEW JAROSZ, WANDA STOLARCZYK*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
4. marca 2019 r. od 1630 do 1730

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

tel. 32 609-14-00
Z kolei 1. kwietnia 2019 r. dyżurować będą  

Joanna Baranowicz-Pluskwik, Wiesław Jaźwiec
*skład osobowy może ulec zmianie 

Centrala SSM 32-6091-400
Sekretariat SSM 32-6091-401

sekretariat@ssm.siemianowice.pl
Dział GZM 32-6091-405
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 32-6091-496
poniedziałki: godz. 11.00-17.00
wtorki: godz. 10.00-14.30
środy: godz. 10.00-14.30
piątki: godz.   8.00-13.00

Dział Czynszów 32-6091-490
poniedziałki:  godz.  7.30-17.00 32-6091-495
wt. śr.: godz.  7.30-14.30 32-6091-497
piątki: godz.  7.30-13.00

Dział  Inwestycji  32-6091-468
Dział Ekonom. - rozliczenia C.O.   32-6091-457
Dział Ekonom. - Umowy Najmu  32-6091-462
Dział Wkładów Mieszkaniowych 32-6091-494 
poniedziałki:  godz. 11.00-17.00
wtorki:  godz. 10.00-14.30
środy:  godz.   7.30-14.30
piątki: godz. 10.00-13.00

Główna Księgowa  32-6091-403
Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406
Agencja EXPERT
poniedziałki:  godz.   9.00-17.00
wt., śr.,czw.: godz.   9.00-15.00
piątki:  godz.   9.00-13.00

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Innych Mediów SSM     
 tel. 32-228-00-85
rozliczenia c.o. biuro_rozliczen@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl

Pogotowie  TECHNICZNE 
i DŹWIGOWE SSM 32-228-57-78, 602672890

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

POGOTOWIE WOD-KAN, SIECI ULICZNEJ:
Siemianowice 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 Niepełnosprawnych przyjmuje: 
ul. Michałkowicka 105
pon. - czw.:  godz.  8.00-15.00 32-760-54-45
piątek: godz.  8.00 - 14.00

Policja 997, 112
Straż Pożarna 998, 112
Pogotowie Ratunkowe 999, 112

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

Fundacja ITAKA - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego (całodobowy numer) 800 702 222
Niebieska linia (czynna 12.00 - 18.00)  (22) 668-70-00

UPC 801 949 480

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
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W jego trakcie Rada rozpatrzyła kil-
kanaście dokumentów m.in.:

- Sprawozdanie spółdzielni w zakre-
sie działalności członkowsko-miesz-
kaniowej i lokali użytkowych SSM za 
2018 r.

- wykonania rzeczowego planu ro-
bót remontowo-konserwacyjnych SSM 
za 2018 r.

 oraz zatwierdziła trzy znowelizowa-
ne Regulaminy:

- Zebrań Osiedlowych członków 
SSM oraz mieszkańców danego osie-
dla – przedstawimy go w terminie póź-
niejszym, tj. przed tegorocznymi Ze-
braniami,

- Zarządu SSM,
- Rady Osiedla SSM,
- w sprawie wyboru delegatów do po-

nadspółdzielczych struktur organiza-
cyjnych. 

Wszystkie materiały po wysłuchaniu 
opinii szefów komisji RN generalnie 
przyjęto bez uwag, a mówiąc o zmia-
nach regulaminowych zaznaczono, że 
są one następstwem zmian w przepi-
sach wyższego rzędu oraz w wielu za-
wartych zapisach mają charakter ewi-
dentnie kosmetyczny. 

Ponadto Rada i zapoznała się m.in. 
z informacjami o:

- przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów w prawo wła-

sności tych gruntów – materiał bez da-
nych statystycznych publikowaliśmy 
w „MS” 1/19,

- przygotowaniach do Akcji Zima 
2019 w Domu Kultury „Chemik”, 

- skargach, wnioskach i uwagach 
zgłaszanych przez członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w 2018 r.

Założenia tegorocznych półkolonii 
w zimowe ferie przedstawił Zbigniew 
Krupski – kierownik DK „Chemik”. Na 
wstępie poinformowal, że zapisy na 
półkolonie trwały 40 minut i wyczerpał 
się limit miejsc. „(...) Głównym zada-
niem będzie zagospodarowanie dzie-
ciom i młodzieży pozostającym w mie-
ście czasu wolnego w okresie ferii. 
Wypoczynek dzieci zostanie zgłoszo-
ny do Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej oraz Kuratorium Oświaty. Zostaną 
powiadomione służby – Policja, Straż 
Pożarna oraz Sanepid. W poprzed-
nich latach w półkoloniach uczestni-
czyło średnio 45 osób.

Na podstawie wypełnianych przez 
rodziców deklaracji będziemy zorien-
towani o miejscu zamieszkania dzie-
ci, ich wieku, numerze telefonu rodzi-
ców oraz do jakiej szkoły uczęszcza-
ją. Deklaracja i podpis rodzica będzie 
też dokumentem wyrażającym zgodę 
na pobyt dziecka w placówce. W od-

rębnym oświadczeniu rodzice wyra-
żą też zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych i fotograficznych za okres 
uczestnictwa w półkoloniach.

Planowane w czasie dwutygodnio-
wego turnusu będą:

gry, zabawy sportowo rekreacyjne 
i świetlicowe (przy współpracy z LOK 
i TKKF), 2 wycieczki autokarowe 
pierwsza do Wisły gdzie dzieci cze-
ka kulig z pieczeniem kiełbasek oraz 
zwiedzanie Pałacyku Prezydenckiego, 
druga wycieczka do Brennej rozpocz-
nie się od zwiedzania Muzeum ,,Fauny 
i Flory” następnie zwiedzanie ,,Chle-
bowej Chaty” z pieczeniem chleba i ro-
bieniem sera by zakończyć wycieczkę 
zjeżdżając na sankach,

Do materiałów z tego posiedzenia 
Rady będziemy nawiązywać w kolej-
nych wydaniach „MS”

Śmieciowy problem
Rada w sprawach członkowsko-

-mieszkaniowych zajęła się mieszkań-
cami gromadzącymi śmieci w miesz-
kaniach i będących z tego tytułu uciąż-
liwymi dla innych. Celem rozpatrzenia 
tych problemów było uzyskanie zgo-
dy na wystąpienie do sądu o sprze-
daż mieszkania. Jedna z mieszanek 
przybyła na posiedzenie i tłumaczy-
ła, że to, co gromadzi to cenne przed-
mioty i że już stara się likwidować 
ilość zebranych przedmiotów. To sta-
ranie jak wyjaśniali przedstawiciele Za-
rządu trwa już od lat i należy z dużą 
ostrożnością przyjmować wyjaśnienia. 
W efekcie postanowiono odroczyć roz-
patrzenie sprawy i na bieżąco monito-
rować postęp usuwania śmieci.  pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Śmieciuchy, informacje, 
dokumenty

28 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Nadzor-
czej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zarząd Śląskiego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
w Katowicach przyznał mu to wy-
różnienie „za szczególne zasługi 
w realizacji zadań statutowych To-
warzystwa a szczególnie Krzewie-
nia idei Kultury Fizycznej wśród 
mieszkańców Siemianowic Ślą-
skich ze szczególnym uwzględnie-
niem tych celów wśród mieszkań-
ców Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej”.

Wiesław Jaźwiec jako przewod-
niczący Rady Nadzorczej SSM – 
jak uzasadniono w okolicznościo-
wym wystąpieniu – dbał o roz-
wój rekreacji ruchowej mieszkań-

ców poprzez aktywny udział w za-
wodach Ogniska TKKF „Rytm”, bę-
dącego jednym z pierwszych takich 
ognisk w spółdzielczości mieszkanio-
wej w kraju.

Za działalność na rzecz rekre-
acji fizycznej szef RN SSM był już 
uhonorowany przez Zarząd Głów-
ny TKKF złotą odznaką Zasłużony 
dla Towarzystwa Krzewienia Kul-
tury Fizycznej oraz złotą odznaką 
TKKF z okazji 60-lecia powstania 
tej organizacji.

Okolicznościowe spotkanie w ka-
meralnym gronie odbyło się w dru-
giej połowie stycznia br. w Domu 
Kultury „Chemik”, a dyplom wrę-
czył Ryszard Seręga (na zdjęciu 
z lewej) wieloletni przewodniczący 
TKKF w Siemianowicach Śl. i za-
gorzały animator popularyzowania 
czynnego wypoczynku. drz

Wyróżnienie
Wiesław Jaźwiec – przewodniczący Rady Nadzorczej Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej został Honorowym Członkiem Śląskiego 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach.
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Plan rzeczowo-finansowy robót remontowych–konserwacyjnych
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2019

Osiedle „WĘZŁOWIEC”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
WYKONANIA UWAGI

I ROBOTY DEKARSKIE

1
Wg rejestru zgłoszeń:
Roboty alpinistyczne

Mocowanie blach dylatacyj-
nych, kratek wentylacyjnych 
oraz montaż odstraszaczy 
przeciw gołębiom metodą al-
pinistyczną, remont daszków 
balkonowych nad ostatnią 
kondygnacją

wg zgłoszeń I – IV kwartał

2 Walerego Wróblewskiego 26C
Remont połaci dachowych 
i kominów

180 m2 II – III kw.

3 Walerego Wróblewskiego 28A jw. 180 m2 II – III kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1

Grunwaldzka 16C,
Grunwaldzka 4D,
Władysława Jagiełły 11A,
Władysława Jagiełły 3A

Usuwanie korozji biologicznej 
na elewacjach budynków

3 ściany
1 ściana
1 ściana
1 ściana

IV kw.

2 Władysława Jagiełły 13A, B, C Kapitalny remont balkonów 3 klatki II – III kw.

3
Grunwaldzka 9A
Galerie
III poziomy

Remont posadzek wraz z wy-
konaniem izolacji, ułożenie 
płytek mrozoodpornych, ob-
róbka blacharska krawędzi 
czołowych galerii, malowanie 
wszystkich balustrad galerii 
oraz kompleksowa wymiana 
drewnianych pochwytów na 
poręcze z PCV 

1 kl. II – IV kw.

4
Walerego Wróblewskiego 26A, B, C 
i 28A, B

Remont holi wejściowych do 
klatek wraz z wymianą II drzwi 
wejściowych 

5 kl. IV kw.

III MALARSKIE wg potrzeb

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Wg złożonych wniosków Zwrot za wymianę okien 25 szt. I – IV kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1
Władysława Jagiełły 11C, D,
Władysława Jagiełły 13A, B,
Grunwaldzka 6B, C

Wymiana drzwi w komorach 
zsypowych na drzwi zamyka-
ne kluczem patentowym

2 szt.
2 szt.
2 szt.

II – III kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Całe osiedle

Remonty instalacji odgromo-
wych na budynkach zgodnie 
z zaleceniami z Protokołów 
z pomiarów

wg zgłoszeń II, III kw.

VII DŹWIGI – REMONTY

1 Całe osiedle Zalecenia UDT 41 dźwigów I – IV kw.

2
Władysława Jagiełły 7C,
Grunwaldzka 4B

Remont kabin dźwigów osobo-
wych zgodnie z harmonogramem

2 szt. I – IV kw.
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ciąg dalszy ze str. 5

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN
WYKONANIA UWAGI

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1
2

Grunwaldzka 2, 3, 7, 9,
Władysława Jagiełły 31-41

Wymiana podzielników kosz-
tów WHE30Z na WHE502

866 szt.
1.592 szt.

I – IV kw.

IX DECYZJE PPOŻ.

1 Władysława Jagiełły 29A
Wykonanie pionu ppoż. oraz 
montaż wyłączników ppoż.

1 pion I – II kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Walerego Wróblewskiego 26A-32
Budowa parkingu w rejonie 
budynku

40 miejsc 
postojowych

IV kw.

2 Grunwaldzka 3D, E, F
Remont schodów wejściowych 
do klatek budynku

3 kl. II kw.

3 Grunwaldzka 3A, B, C, D, E, F
Remont chodników i schodów 
terenowych w rejonie budynku

6 kl. II – III kw.

4
Teren w rejonie budynków Władysława 
Jagiełły 7, 9, 11

Gruntowna rewitalizacja tere-
nu 

wg projektu II – III kw.

XI DOMOFONY

1
Władysława Jagiełły 2A, B, C, D,
Władysława Jagiełły 29D,
Grunwaldzka 6A

Remont instalacji domofono-
wej z analogowej na cyfrową 
z wymianą kaset i aparatów 
CD2502NR

6 kl. I – III kw.

XII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1
Dotyczy wszystkich nierucho-
mości

Usuwanie i nasadzanie drzew i krze-
wów

wg potrzeb I – IV kw.

Osiedle „MICHAŁKOWICE”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN 
WYKONANIA UWAGI

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Przyjaźni 26, 26A, 26B
Remont kapitalny pokrycia 
dachowego

3 klatki II kwartał

2 Przyjaźni 40 jw. 1 kl. II kw.

3 Całe Osiedle Roboty awaryjne wg zgłoszeń cały rok

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Emilii Plater 21 Remont balkonów 30 szt. III kw.

2 Władysława Sikorskiego 2, 4 jw. 20 szt. III kw.

3 Stawowa 7 jw. 10 szt. III kw.

4 Emilii Plater 21 Budowa śmietnika 1 szt. III kw.

5 Pocztowa 14 jw. 1 szt III – IV kw.

6 Obrońców Warszawy 1, 2, 9
Usuwanie korozji biologicznej 
z elewacji

3 budynki III – IV kw.

7 Wyzwolenia 6 Docieplenie ściany balkonowej 200 m2 III – IV kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1 Przyjaźni 40C, 42
Malowanie klatek schodowych 
i remont parterów

2 kl. IV kw.

2 Przyjaźni 42A, 42B jw. 2 kl. I kw.

Plan rzeczowo-finansowy robót remontowych–konserwacyjnych
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2019
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN 
WYKONANIA UWAGI

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całe Osiedle Zwrot za wymianę okien 30 szt. cały rok

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Przyjaźni 40C, 42, 42A, 42B Montaż drzwi w wiatrołapie 4 kl. I – IV kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1

Przyjaźni 8-26,
Kościelna 34, 36,
Emilii Plater 21,
Wyzwolenia 6, 8, 10,
Pocztowa 14

Częściowy remont instalacji 
odgromowej

50 kl. II – IV kw.

VII DŹWIGI – REMONTY Wg potrzeb

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1
Kościelna 34, 36,
Przyjaźni 8-26

Wymiana podzielników 
kosztów c.o.

2.776 szt. II – III kw.

2 Całe osiedle
Wymiana silników wentylacji 
mechanicznej

15 szt. wg zgłoszeń

IX DECYZJE PPOŻ.

1
Przyjaźni 18,
Kościelna 34, 36

Budowa drogi pożarowej 1.150 m2 I – II kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Emilii Plater 21 Budowa drogi do śmietnika 75 m2 II – III kw.

2 Przyjaźni 24, 24A
Remont chodnika – przekładka 
kostki

55 m2 II – III kw.

XI DOMOFONY – REMONTY

1 Przyjaźni 40C, 42, 42A, 42B
Remont instalacji 
domofonowej

4 kl. I kw.

XII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA Na bieżąco

Osiedle „MŁODYCH”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN 
WYKONANIA UWAGI

I ROBOTY DEKARSKIE

Całe osiedle Usuwanie przecieków wg zgłoszeń Cały rok

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Bohaterów Westerplatte 4, 6
Remont balkonów wraz 
z wymianą balustrad

30 szt. III – IV kwartał

2 ZHP 7 Remont balkonów 20 szt. II – IV kw.

3 ZHP 10 jw. 10 szt. II – IV kw.

4 Aleja Młodych 10, 11, 12, 13
Usuwanie korozji biologicznej 
z elewacji

4 klatki I kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1. Aleja Młodych 8-9
Malowanie klatek schodowych 
oraz piwnic

2 kl. I – II kw.

2 ZHP 3-6
Malowanie ubytków po 
wykonaniu mokrego pionu

4 kl. II – III kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całe Osiedle Zwroty za wymianę okien 30 szt. Cały rok

ciąg dalszy na str. 8
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Rozwiązania zagadek logicznych::

Dwa autobusy
To logiczne, że skoro się mijają to są w tym 

samym miejscu, więc będą miały jednakowo 
blisko do Warszawy.

Odpady produkcyjne
Zrobimy 124 kostki brukowe.

Dlaczego nie 100? Otóż 100 kostek jeste-
śmy w stanie zrobić z początkowych 500, ale 
przy produkcji tych stu będziemy mieli także 
odpady, które pozwolą nam zrobić kolejne 20 
kostek. Następnie z tych odpadów po 20 kost-
kach zrobimy jeszcze 4, więc łącznie materia-
łu starczy na 124 kostki.

Bez głupich skojarzeń!!!
Drukarka

Fałszywe 20 zł
Księgarz stracił 7 zł oraz książkę, której 

już nie ma w swojej księgarni, a więc dokład-
nie 20 zł.

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ TERMIN 
WYKONANIA UWAGI

2 Aleja Młodych 8-9
Wymiana okien na klatkach 
schodowych oraz wnękach 
zsypowych

73 szt. I kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Bohaterów Westerplatte 4, 6, 8, 10, 12
Wymiana balustrad – wejścia 
do klatek 

5 kl. I – III kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Aleja Młodych 3-7
Wymiana opraw oświetlenia 
ulicznego na LED

6 szt. Cały rok

2 Jana N. Stęślickiego 1-6 jw. 10 szt. Cały rok

VII DŹWIGI-REMONTY

1 Aleja Młodych 6
Wymiana koła ciernego i lin 
nośnych

1 szt. I kw.

2 Aleja Młodych 9 Wymiana kabli zwisowych 1 szt. I kw.

3 Aleja Młodych 11
Wymiana przekładni reduktora 
R – 4oraz drzwi na parterze

1 szt. I kw.

4 ZHP 1-2 Remont kabiny dźwigu 2 szt. III kw.

5 Walerego Wróblewskiego 6 jw. 1 szt. III kw.

6 Niepodległości 28 jw. 1 szt. III kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1
Niepodległości 22, 24, 26, 28, 30, 32,
Walerego Wróblewskiego 2, 4, 6, 8,
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5, 6, 7

Wymiana podzielników WHE 
302 na WHE 502

1806 I kw.

2 Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5, 6, 7 Wymiana wodomierzy 364 I – II kw.

3 Niepodległości 22-24 jw. 122 III – IV kw.

4 Całe Osiedle
Usuwanie nieszczelności 
instalacji gazowej

wg zgłoszeń Cały rok

IX DECYZJE PPOŻ.

1 ZHP 3, 4, 5, 6 Wykonanie pionów ppoż. 4 szt. II kw.

2 Jana N. Stęślickiego 3-6 Montaż wyłączników ppoż. 4 szt. I kw.

3 ZHP 3-6 jw. 4 szt. I kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Całe Osiedle
Uzupełnienie ubytków 
w drogach i chodnikach po zimie

wg zgłoszeń Cały rok

XI DOMOFONY – REMONTY

1 Aleja Młodych 8-9 Wymiana kaset 2 szt. I – II kw.

XII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1
Niepodległości 26, 28, 30, 32,
Walerego Wróblewskiego 2, 4, 6, 8

Plac zabaw – wymiana 
ogrodzenia wraz z furtkami

1 komplet I – II kwartał

ciąg dalszy ze str. 7

Plan rzeczowo-finansowy robót remontowych–konserwacyjnych
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2019
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulami-
nem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne terminy 
dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wyznaczo-
nych datach. Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczał-
towego z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględnia-
ne.  Biuro Rozliczeń EC i Innych Mediów SSM

Harmonogram odczytu wodomierzy
i podzielników kosztów ogrzewania

Data Adres

25. 02.
Kolejowa 1a, b, c, 3a, b

Jana Polaczka 2a, b, 4a, b, 6a, b

26. 02.
Kolejowa 3c, 5a, b, c

Władysława Jagiełły 25 a, b
Jana Polaczka 4c, 8a-d

27. 02.
Kolejowa 2a, b, 4, 6

Władysława Jagiełły 25c, d, 29c, d
Walerego Wróblewskiego 43, 45

28. 02.
Władysława Jagiełły 27a, d, 29a, b
Walerego Wróblewskiego 47, 49

1. 03.
Władysława Jagiełły 27b, c

Niepodległości 60a-f
Władysława Łokietka 2

Projekt obywatelski może zgłosić 
każdy pełnoletni mieszkaniec wpisany 
do spisu ewidencji ludności w Siemia-
nowicach Śląskich na pobyt stały lub 
czasowy. Każdy uprawniony miesz-
kaniec może zaproponować tylko je-
den projekt spełniający warunek ogól-
nodostępności, który jednakże nie mo-
że dotyczyć budynków użyteczności 
publicznej wraz z przynależną infra-
strukturą.

Minimalna kwota na realizację ta-
kiego projektu nie może być mniej-
sza niż 60.000 zł i nie większa niż 
440.000 zł.

Budżet Obywatelski funkcjonuje 
w Siemianowicach Śl. od 2015 roku. 
W jego ramach zrealizowano szereg 
projektów, szereg kluczowych inwesty-

cji poprawiających komfort zamieszka-
nia w zasobach całego miasta, w tym 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. 

Wśród nich m.in.:
- wyremontowana Aleja Szkolna (osie-

dle „Chemik”),
- siłownia na wolnym powietrzu (osie-

dle „Tuwima”),
- nowe miejsca parkingowe wzdłuż 

ciągów garażowych głównej ulicy 
Alei Młodych (osiedle „Młodych”).

mig

os. „Młodych”. Kilkadziesiąt dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż 
głównej ulicy Alei Młodych częściowo „odetkało” osiedle z samochodów

Wydajmy rozważnie
Budżet Obywatelski to proces, w ramach którego mieszkańcy miasta de-

cydują o wydatkowaniu określonej części budżetu miasta.

Apelujemy o uczestnictwo w tegorocznej edycji. 
Szczegóły na www.siemianowice.pl/budzet-obywatelski
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Droga Pożarowa - Drogą Życia

Parkować z głową
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa włączyła się w zainicjowaną w styczniu przez Prezydenta Miasta 

i Komendanta Straży Pożarnej kampanię profilaktyczną „Droga Pożarowa – Drogą Życia”, podejmującą pró-
bę zmiany nawyków siemianowickich kierowców przy parkowaniu. W klatkach schodowych pojawiły się plakaty 
– i nie chodzi tu o to, by zapełnić gablotę suchą informacją… W akcję zaangażować się ma również siemianowic-
ka młodzież, a w ruch mają pójść wezwania…

Skąd ten problem?
Zjawisko tarasowania dróg pożaro-

wych i w ogóle – dojazdów do budyn-
ków w zwartej zabudowie osiedli spół-
dzielczych, jakimi poruszać się ma-

ją sprawnie podczas akcji wozy stra-
żackie, narosło w XXI wieku wraz ze 
wzrostem ilości samochodów. Pomi-
mo budowania kolejnych parkingów 
i przeprojektowania (w tym poszerza-
nia) części istniejących dróg osiedlo-
wych jest problem, a takich newral-
gicznych miejsc, w samych tylko zaso-
bach SSM, jest nawet kilkanaście. 

Projektując osiedla w latach 60., 70., 
czy 80. nie spodziewano się chyba, że 
rynek samochodowy rozwinie się na 
tyle mocno, że większość zamieszka-
łych będzie posiadało – kilkadziesiąt 

lat później – jeden i więcej samocho-
dów na własność, a problem zapew-
nienia miejsc parkingowych blisko do-
mu urośnie do jednego z kluczowych 
przy zarządzaniu zasobami mieszkal-
nymi. Dochodzą do tego i inne aspek-
ty utrudniające uwolnienie od proble-
mu, o których czasem się zapomina: 
zachowanie odpowiednich odległości 

od budynku w myśl Prawa budowlane-
go i uzbrojenie terenu, uniemożliwia-
jące kolejne inwestycje, a także zasa-
da/prawidło „niebetonowania” całego 
osiedla kosztem zieleni.

Większość osiedli spółdzielczych 
to gęsta zabudowa, nieraz wielokon-
dygnacyjnych budynków. Wystarczy 
spojrzeć na „Chemik”, „Bańgów”, „Wę-
złowiec” czy Michałkowice w rejon 
Przyjaźni, „Centrum” na ulicę Kole-
jową lub w osiedle „Tuwima” i okolice 
ulicy Wojciecha Korfantego 3-9. Są 
miejsca, gdzie trudno jest postawić sa-
mochód blisko domu popołudniu, wie-
czorem. Parkuje się więc, nierzadko 
bez zastanowienia, gdzie „wolna dziu-
ra” na chodnikach, ulicach, zakrętach, 
zieleni i zakazach. Jest jednak jedno 
„ale”, jakie powinno stać bezwzględnie 
ponad wygodą…
Dobrze Parkujesz – Życie Ratujesz
W piśmie do Zarządu Siemianowic-

kiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rafał 
Piech – prezydent w Siemianowic Ślą-
skich podał:

Szanowni Państwo,
Zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców naszego miasta, 
w skład którego wchodzą osiedla blo-
ków mieszkalnych, kamienic i dom-
ków, to jeden z najważniejszych prio-
rytetów naszej wspólnej pracy. Bez 
względu na to, czy zarządzamy ko-
munalną, prywatną czy spółdzielczą 
tkanką mieszkaniową, nasze starania 
o zapewnienie bezpieczeństwa, nie 
oparte o ścisłą współpracę ze służba-
mi ratowniczymi, byłyby często ska-
zane na niepowodzenie lub przynosi-
ły mizerne efekty.

Jednym z kluczowych elementów 
sprawnego udzielania pomocy lub na-
wet uratowania czyjegoś życia jest 
przejezdna droga pożarowa, zwana 
przez wielu Drogą Życia. Często ten 
wyznaczony formalnie pas jezdni jest 
zastawiany przez niefrasobliwych kie-
rowców, którzy nagminnie starają się 
wykorzystać wolną przestrzeń drogi 
pożarowej jako miejsce do parkowa-
nia. W konsekwencji służby ratowni-
cze, ze Strażą Pożarną na czele, tracą 

ciąg dalszy na str. 13
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Na nieoznakowanych jako droga pożarowa dojazdach do budynków też warto pomyśleć parkując tak, 
by nie hamować ewentualnej akcji ratunkowej - tu Wł. Reymonta i Hutnicza 3-5

Przestawienie samochodu tarasującego drogę to kilka straconych cennych minut. Fot. Wojciech Mateusiak
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ciąg dalszy ze str. 8
cenne minuty, tak przecież kluczowe 
dla ratowania ludzkiego życia.

Opisany wyżej problem skłonił nas 
do powołania do życia siemianowickiej 
akcji „Dobrze Parkujesz - Życie Ratu-
jesz”, w ramach której we współpracy 
z Państwem, za pośrednictwem pla-
katów na klatkach, pragniemy przypo-
mnieć wszystkim kierowcom, że Droga 
Pożarowa to Droga Życia.

Uzupełnieniem tej akcji będą spe-
cjalne pokazy przygotowane przez ze-
spół ratowniczy Państwowej Straży 
Pożarnej, których adresatem będzie 
siemianowicka młodzież. Liczymy, że 
dzięki naocznym prelekcjom i poka-
zom, najmłodsi mieszkańcy 
naszych zasobów mieszka-
niowych staną się dodatko-
wymi ambasadorami i sprzy-
mierzeńcami programu.

Spójrz na osiedle inaczej
Od właściwego zaparko-

wania samochodu może za-
leżeć czyjeś (nasze) zdro-
wie lub życie. Brzmi to ba-
nalnie, a jednak po głębszym 
zastanowieniu okaże się, że 
jest w tym twierdzeniu „czysta 
prawda”. Dosyć trafnie okre-
ślił problem Marian Cichocki, 
jeden z mieszkańców osiedla 
„Chemik”, zapytany o ocenę 
stwierdził z przygnębieniem: - Jak za-
parkujesz, tak sie uratujesz chciałoby 
się powiedzieć. Widzę często jak kie-
rowcy szukają miejsca by zaparkować 
jak najbliżej swojej klatki, a w końcu 
jak zobaczą, że na parkingu wszystko 
zajęte, to stają wzdłuż krawężnika przy 
drodze naprzeciw tego parkingu al-
bo na zieleńcu. Robi się wtedy ciasno. 
Nie przyjdzie im do głowy żeby poje-
chać za budynek, bo tam też są miej-
sca parkingowe, też prawda, że się nie 
chce. Dopóki nie wydarzy się coś złe-
go, o czym będzie się głośno mówiło, 
to tak będą stawać.

Dla części kierowców zaparkowanie 
samochodu dalej od domu niż w za-
sięgu wzroku rzeczywiście jest proble-
mem. To, że na wjeździe w ulicę nie 
ma znaku „Droga pożarowa” nie zna-
czy, że możemy bezmyślnie wszędzie 
parkować. By drogę można było okre-
ślić jako drogę pożarową musi speł-
niać ona pewne określone w przepi-
sach wymogi. Nie wszędzie da się to 
na dzisiaj wypełnić, ale ta sama uli-
ca pozostaje wciąż dojazdem pożaro-
wym, sięgając głębiej – naszą „drogą 
życia” i musi być drożna.

Wyobraźmy sobie teraz sytuację, 
jak w tej ciasnocie zaparkowanych po 
dwóch stronach drogi aut ma wjechać, 
a później działać potężny wóz strażac-
ki szerokości 2-2,5 metra, a z wysunię-
tymi podporami prawie 4 metry. W mo-
mencie, gdy o rozwoju pożaru decydu-
je każda minuta…

Akcja – start
Te trudności, z jakimi borykają się 

siemianowiccy strażacy w trakcie ak-
cji ratunkowych uwypuklono podczas 
inauguracji kampanii „Droga pożaro-

wa – drogą życia” w Siemianowicach 
Śląskich, w drugiej połowie stycznia 
przy ulicy Zielonej na „Starym Tuwi-
mie”. By unaocznić skalę problemu 
przygotowano symulację zgłoszenia 
zdarzenia pożarowego, licząc na ży-
wo czas przyjazdu wozu strażackiego 
oraz czas i potencjalne straty wynika-
jące z zablokowania drogi pożarowej 
przez samochód i konieczności użycia 
rolek transportowych, by tej przeszko-
dy się jak najszybciej pozbyć. - Przez 
niefrasobliwego kierowcę, który zapar-
kował w miejscu niedozwolonym czas 
dojazdu zastępu bardzo się wydłużył. 
Czas tego opóźnienia wyniósł 3,5 mi-
nuty – mówił po symulacji kapitan Ma-
riusz Rozenberg – dowódca Jednost-
ki Ratowniczo-Gaśniczej w Siemiano-
wicach Śląskich. - Rozwój pożaru od 
zarodka do pożaru, w którym obję-
te jest całe mieszkanie w warunkach 
idealnych dla jego rozwoju, czyli gdy-
by było otwarte okno to tyle, ile stra-
żakom zajęło udrożnienie sobie drogi - 
wskazywał dalej strażak. Te „małe” mi-
nuty nierzadko decydują o skali strat 
materialnych i co ważniejsze – o czy-
imś zdrowiu, a nawet życiu.

Całej akcji przyglądali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 20. To właśnie 
siemianowicka młodzież ma być Am-
basadorami kampanii. - Na każdym 
osiedlu w wybranej szkole spotykamy 
się, będziemy edukować dzieci, bo za 
pośrednictwem dzieci chcemy dotrzeć 
do świadomości rodziców, żeby to wła-
śnie one były tym „hamulcem bezpie-
czeństwa”. Zazwyczaj ich słuchamy 
i one przemawiają nam do świadomo-
ści, wzbudzają w nas rozsądek – po-
wiedział Rozenberg.

W ostatnich latach…
W zasobach SSM w ostat-

nich latach wykonano kilka 
inwestycji drogowych, mają-
cych nie tylko polepszyć kom-
fort jazdy w osiedlach, ale 
równocześnie udrożnić ulice 
pod kątem ewentualnej ak-
cji ratunkowej straży pożar-
nej czy pogotowia. Nadmienić 
można choćby adresy Sza-
rych Szeregów 1-4 (os. „Mło-
dych”) czy Walerego Wró-
blewskiego 39-41 przy Stre-
fie Rozrywki „Renoma” (os. 
„Chemik”). Pod koniec ubie-
głego roku zakończono też 

pierwszy etap wykonania drogi po-
żarowej do budynku Przyjaźni 18-
22 w Michałkowicach. W tegorocznym 
Budżecie Obywatelskim z kolei wid-
nieje projekt obywatelski, zakładają-
cy wykonanie takiej wspólnej drogi dla 
budynków ZHP i Teatralnej w osiedlu 
„Młodych”.

Kontrole, efekty
W ramach kampanii nie bądźmy 

zdziwieni, gdy któregoś dnia znajdzie-
my za szybą obywatelskie wezwa-
nie. Prawdopodobnie świadczyć to bę-
dzie, że zaparkowaliśmy niewłaści-
wie. Straż pożarna wspólnie ze stra-
żą miejską i policją przewidują prze-
prowadzenie oględzin dróg pożaro-
wych. Podczas pierwszej kontroli wła-
ściciele pojazdów parkujących na dro-
gach pożarowych otrzymają ulotkę in-
formacyjną. Kontrole obejmą również 
prawidłowe wytyczenie i oznakowanie 
tychże dróg. Pamiętajmy, że za za-
stawienie drogi pożarowej grozi man-
dat karny do 500 złotych, a w skraj-
nych przypadkach policja może skiero-
wać sprawę do sądu. Tych problemów 
łatwo uniknąć… parkując z głową.  
 Rafał Grzywocz

Droga Pożarowa - Drogą Życia

Parkować z głową
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ciąg dalszy na str. 19

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

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” trwają prace 

malarskie w klatkach schodowych przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 2 i 4. 
Po wymianie okien, przyszła teraz po-
ra na kompleksowe malowanie. Z ko-

lei w budynku przy Niepodległości 24 
prowadzona jest wymiana dźwigu oso-
bowego. To jedna z wind ujętych w kil-
kuletnim planie modernizacji dźwigów 
osobowych w budynkach SSM w la-
tach 2017-2020.

Z innych robót, jakie podjęto w tym 
osiedlu w ostatnim czasie warto nad-
mienić o realizacji kolejnych zaleceń 
straży pożarnej. Po wykonaniu tzw. 
„mokrych pionów”, w klatkach scho-
dowych – najpierw Jana Stęślickie-
go 5-6, a niebawem 3-4 – montowane 
są dodatkowe elementy systemu bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego. In-
stalowane w nich awaryjne wyłączni-
ki prądu w budynku mają poprzez od-
cięcie dopływu energii elektrycznej za-
pewnić ratującym bezpieczne prowa-
dzenie działań ratowniczych a jedno-
cześnie uniemożliwić rozprzestrzenie-
nie się pożaru.

Osiedlowi konserwatorzy wymieni-
li odcinki poziomów wodnych w piwni-
cy przy Placu Józefa Skrzeka i Paw-
ła Wójcika 5B i 6A.

W drugiej połowie stycznia w budyn-
kach położonych przy ulicach:

- Niepodległości 22-32,
- Walerego Wróblewskiego 2-8
odbyły się odczyty wodomierzy i po-

dzielników kosztów ogrzewania wraz 
z ich wymianą.

Jedna z nielicznych awarii na ze-
wnętrznych sieciach ciepłowniczych 
w tym sezonie zimowym w zasobach 
SSM miała miejsce przy budynku ZHP 

7. Robotnicy zmuszeni byli wykonać 
przekop przez chodnik, część trawni-
ka i rosnący tam żywopłot. Po usunię-

ciu awarii, prawdopodobnie wiosną, 
nastąpi właściwe przywrócenie całego 
terenu do stanu poprzedniego.

Osiedle „Chemik”
W wieżowcu przy ulicy Walere-

go Wróblewskiego 71 trwa montaż 

dwóch tzw. „mokrych pionów”, będą-
cych realizacją zalecenia straży pożar-
nej odnośnie bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego.

W piwnicy budynku przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 53A wkrótce 
wymieniony zostanie poziom wodny, 
aktualnie trwają przygotowania pod 
większe roboty.

Na zewnątrz budynków systema-
tycznie, przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, prowadzone są ro-
boty ziemne związane z wymianą ga-
zociągu niskiego ciśnienia. Te odby-
wają się w rejonie budynków przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego.

W lutym ekipa remontowa ma wejść 
do klatek schodowych budynku przy 
ulicy Niepodległości 58, by je kolejno 
odmalowywać.

Osiedle „Michałkowice”
Jak zwykle o tej porze roku, ad-

ministracja zleca odświeżenie kolej-
nych klatek schodowych osiedla, ja-
kie ujęte zostały w planie remontów 
2019. W tym roku odnowione zosta-
ną między innymi klatki przy Przyjaź-
ni 42, 42A i 42B. Do tej ostatniej we-
szli już robotnicy i wykonują moderni-
zację parteru.

Poza tym dominują głównie roboty 
instalacyjne, awaryjne. Konserwato-
rzy wymieniali odcinki wodne między 
innymi przy:

- Obrońców Warszawy 1,
- Pocztowej 1.

Osiedle „Węzłowiec”
Poza „Akcją Zima” administracja 

zleciła wykonanie tzw. „mokrego pio-
nu” przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 29A. Montaż tej stalowej, podwój-
nie ocynkowanej instalacji hydranto-
wej (stale wypełnionej wodą pod ci-
śnieniem, do której strażacy mogą 
szybko się podłączyć w czasie po-
żaru) wiąże się z zaleceniem stra-
ży pożarnej dotyczącym bezpieczeń-
stwa przeciwpożarowego. Oprócz te-
go zamontowany został zawór pierw-
szeństwa. W czasie akcji straży po-
żarnej, gdy jest taka potrzeba, zamy-
ka się go, by odciąć dopływ wody do 
mieszkań, równocześnie zwiększa-
jąc na potrzeby strażaków ciśnienie 
wody w instalacji hydrantowej prze-
ciwpożarowej.

Wymiana ostatniego pionu wodne-
go (przy Władysława Jagiełły 39D) 
na wysokich budynkach posiadają-
cych dźwigi osobowe sprawia, że ten 
rozdział robót instalacyjnych w osie-

Remonty klatek i...
Zanim sezon na duże roboty remontowe nabierze rumieńców minie jesz-

cze trochę czasu. Wielu prac w zimowych warunkach nie da się, czy nie 
można po prostu wykonać. Najważniejsze z tych prowadzonych aktualnie 
skupiają się głównie wewnątrz budynków. Do nich należą przede wszyst-
kim: remonty pierwszych z zaplanowanych klatek schodowych, realizacja 
zaleceń straży pożarnej odnośnie bezpieczeństwa przeciwpożarowego czy 
roboty instalacyjne.

os. „Młodych”. Wkrótce będzie nowa winda - Niepodległości 24

 os. „Młodych”. Wstawiono nowe 
okna w klatkach  

- W. Wróblewskiego 2-4
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IMPLANTY, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości

JEDNOWIZYTOWE LECZENIE KANAŁOWE Z MIKROSKOPEM
STOMATOLOGIA ESTETYCZNA, PROTETYKA- PEŁNY ZAKRES

KARDIOLOGIA, echo serca, holtery, NEUROLOGIA, 
Leczenie chorób naczyń, USG - Doppler Dupplex REUMATOLOGIA

STOMATOLOGIA - LECZENIE I PROTEZY ZĘBOWE

ul. E. Orzeszkowej 20, Siemianowice Śl. Michałkowice, www.dentomed.com.pl   tel. 32 228-80-97
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1
Kredyt Gotówkowy

1  Propozycja kredytu gotówkowego z oprocentowaniem 3,99% z oferty Mistrzowski Kredyt Gotówkowy zajęła 1. miejsce w rankingu kredytów gotówkowych portalu Bankier.pl z dnia 14.01.2019 r., dostępnym na stronie https://www.
santanderconsumer.pl/kredyty-gotowkowe/mistrzowski-kredyt-gotowkowy,5.html.

2  Dla Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 02.01.2019 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie 
konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 3,99%, całkowity koszt kredytu: 3 032,85 zł obejmuje: prowizję: 1 630,91 zł, odsetki: 1 390,95 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 10,99 zł. Rzeczywista 
Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 9,75%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 18 032,85 zł; wysokość 47 miesięcznych rat 380,67 zł, 
wysokość ostatniej 48 raty 380,88 zł. Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 6 000 zł do 35 000 zł, z maks. okresem kredytowania 60 miesięcy i dostępna jest dla Nowych Klientów Banku 
rozumianych, jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z min. dochodem 2 500 zł netto, posiadających min. 5-mies. historię kredytową w raporcie BIK w sektorze bankowym, których na dzień 
zawarcia umowy o kredyt gotówkowy nie łączy i nie łączyła żadna umowa: pożyczki/kredytu gotówkowego, pożyczki/kredytu konsolidacyjnego, karty kredytowej, kredytu ratalnego z Santander Consumer Bankiem lub Santander Consumer 
Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.

kredyt gotówkowy

Siemianowice  
Śląskie
ul. Śląska 2
czynne pon.–pt. 9.00–17.00

RRSO

9,75%3,99%2

oprocentowanie

s-533/2-19

O s z c z ę d z a j ą c  c i e p ł o  p a m i ę t a j  
o  p r a w i d ł o w e j  w e n t y l a c j i ! ! !

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

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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os. Młodych”. Klatka już prawie odświeżona  
- W. Wróblewskiego 2...

os. „Bańgów”. Po remoncie inna klatka 
 - Wł. Reymonta 26

os. „Młodych”. … a sąsiednia jeszcze, jeszcze 
 - W. Wróblewskiego 4

os. „Bańgów”. W kolejnych tygodniach następne klatki 
do remontu - Wł. Reymonta 28-36

 os. „Młodych”. Wymieniono  poziom wodny  
w piwnicy - Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 6A

os. „Michałkowice”. Ruszyły 
kompleksowe roboty remontowe  

- Przyjaźni 42B

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

- os. „Chemik”. Trwa montaż tzw. „mokrych pionów”  
- W. Wróblewskiego 71

Remonty 
klatek i...

Czytaj 
str. 14
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os. „Węzłowiec”. Władysława Jagiełły 29A 
– przebudowano pion suchy na mokry hydrantowy 

z zaworem pierwszeństwa 

os. „Tuwima”. Nowe okienka piwniczne 
 ul. W. Korfantego 17A

os. „Chemik”. Trwa wymiana poziomu zimnej wody 
w piwnicy - Walerego Wróblewskiego 55

os. „Centrum”. Na tej elewacji już ciemnozielonej 
narośli nie zobaczymy - Hutnicza 3A, B

os. „Tuwima”. Przy ul. Wojciecha Korfantego 9C 
zamontowano kratę pomiędzy ostatnią kondygnacją 

a wejściem na dach

os. „Centrum”. Wkrótce i tutaj znikną z elewacji glony 
- Hutnicza 3-5

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

os. „Tuwima”. Porządkowanie instalacji teletechnicznej – ul. Wojciecha Korfantego 6A, B i 7A, B  
oraz kafelkowanie Korfantego 6A, B
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51; 
ul. Boh. Westerplatte 31

 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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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM
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ciąg dalszy ze str. 14
Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

dlu „Węzłowiec” jest po kilkunastu la-
tach systematycznych prac zamknię-
ty. W niskich klatkach do wymiany 

starych, skorodowanych rur pionów 
wodnych na instalacje z tworzywa 
sztucznego pozostało też już tylko kil-
ka adresów.

Osiedle „Bańgów”
Jednym z najważniejszych zadań 

pierwszego kwartału bieżącego roku 
jest odmalowanie kilku kolejnych kla-
tek schodowych osiedla – Władysła-
wa Reymonta 26-36. Pierwsza z nich 
– Wł. Reymonta 26 – jest już gotowa.

Osiedlowi konserwatorzy zajmują się 
też wymianą pionów lub poziomów 

wodnych. Ostatnio taki pion zimnej, 
ciepłej wody oraz cyrkulacji wymieni-
li przy Marii Skłodowskiej-Curie 23. 
Aktualnie wykonywane są nowe po-
ziomy wodne przy Władysława Rey-
monta 40-46.

„Gazownia” usuwa zewnętrzne nie-
szczelności gazu w rejonie:

- Karola Szymanowskiego 9,
- Władysława Reymonta 2 i 28,

zaś w piwnicy budynku położone-
go przy ulicy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 49 po awarii wystąpiła konieczność 
skucia części posadzki i udrożnienia 
kanalizacji.

Zakończono kontrolę instalacji gazo-
wej i przewodów wentylacyjnych w bu-
dynkach całego osiedla.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Tuwima”, w różnych jego 

częściach, trwa kilka prac jednocze-
śnie. Kończy się wymiana okien piw-
nicznych w budynku położonym przy 
ulicy Wojciecha Korfantego 17A, B.

Z kolei przy Leśnej 13, zgodnie z za-
leceniem straży pożarnej, trwa montaż 
tzw. „mokrego pionu”. Gdy robotnicy tu 
skończą, przeniosą się do sąsiedniego 
budynku ul. Leśna 15.

Inne duże roboty prowadzone są 
przy ulicy Wojciecha Korfantego 6-7. 
Uporządkowano tam już instalacje 
elektryczne w klatce schodowej i piw-
nicy, partery wyłożono płytkami cera-
micznymi, zaś teraz operatorzy multi-

medialni przekładają swoje instalacje 
teletechniczne do specjalnie wykona-
nych korytek.

Po awarii w klatce schodowej Woj-
ciecha Korfantego 2A wystąpiła po-
trzeba remontu odcinka kanalizacji 
deszczowej.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” zakończono re-

nowację elewacji budynku przy Hut-
niczej 3-5 od strony głównej ulicy. 

W styczniu administracja zleciła eki-
pie remontowej dodatkowe docieple-
nie elewacji od strony klatek scho-
dowych. Znikną między innymi ciem-
nozielone glony, szpecące tę elewa-
cję. Na razie rusztowania stoją na 
segmentach dwóch klatek i szczelnie 
przysłaniają widok.

Wkrótce ma rozpocząć się komplek-
sowe malowanie klatki schodowej bu-
dynku przy ulicy Ryszarda Gansińca 
2. To kolejna klatka przewidziana do re-
montu w tym osiedlu w ostatnich latach. 
Obecnie trwają prace przygotowawcze.

Osiedlowi konserwatorzy na bieżą-
co, według potrzeb, wymieniają odcin-
ki pionów wodnych. Ostatnio między 
innymi w budynkach położonych przy:

- Kolejowej 3,
- Komuny Paryskiej 1, 5. rg

os. „Bańgów”. By dostać się do rur 
po awarii trzeba było skuwać  

- M. Skłodowskiej-Curie 49

os. „Młodych”. Awarię na sieciach c.o. trzeba usunąć,  
a później teren przywrócić do ładu - ZHP 7

Remonty klatek i...

Hu, hu, ha
Takiej zimy nie mieliśmy od kilku sezonów. Obfite opady śniegu nawet kilka razy w ciągu doby sprawiły, że do-

zorcy i wynajęte firmy zewnętrzne miały (mają) pełne ręce roboty. Odnotowano już też pierwsze skutki zimo-
wej aury zarówno na budynkach, jak i w nawierzchniach ulic.

Zima zbliżona „do kiedyś” to i pracy dużo
Jeszcze przed sezonem zimowym pracownicy ADM za-

opatrzeni zostali w odzież ochronną i sprzęt. Poinstruowa-
no ich o zasadach i najważniejszych zadaniach, jakie są do 
wykonania w osiedlach w czasie zimy. Rozstawiono też po-
jemniki na piasek, bądź uzupełniono go w innych zamknię-

tych miejscach jak dotychczas. Przy opadach śniegu za 
priorytet administracje obierają w pierwszej kolejności od-
śnieżanie dojść do klatek wraz z wejściami do nich, scho-
dów terenowych i zjazdów, a później kolejnych osiedlowych 
chodników. Najczęściej z wykorzystaniem sprzętu ciężkie-

ciąg dalszy na str. 20
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go odśnieżane są i posypywane piaskiem ulice, skrzyżowa-
nia, dojazdy do budynków.

Pod stałą kontrolą są dachy pawilonów usługowo-han-
dlowych i budynki, gdzie ze względu na układ dachu mo-
gą pojawić się nawisy śnieżne. Chodzi o zachowanie bez-
pieczeństwa zarówno użytkownikom pawilonów, jak i prze-
chodniów. Informacja od mieszkańca, który wskazuje taką 
potrzebę też jest mile widziana.

Podsumowując tych kilka tygodni „prawdziwej” zimy trze-
ba powiedzieć, że w większości udawało się w miarę możli-
wości na bieżąco usuwać warstwę lodu i śniegu, jaka zale-
gała na chodnikach i ulicach. Wykonano kawał dobrej, cięż-
kiej roboty. Niestety jednak, okresowo w niektórych admini-
stracjach/rejonach problemem stawały się absencje z po-
wodu choroby części pracowników fizycznych administracji 
i braki kadrowe występujące z dnia na dzień w firmach ze-
wnętrznych, co nieraz wydłużało czas oczekiwania na od-

śnieżenie i usunięcie warstwy lodu z ulic i chodników dane-
go rejonu.

Skutki widoczne i niewidoczne
Administracje po odwilżach odnotowały też przecieki wo-

dy z dachów do mieszkań i klatek schodowych. Pojawiły się 
one m.in. przy: Wł. Jagiełły 1B, 2A, 35C, 37A, 39E, Jana 
Polaczka 4B, C, Walerego Wrólewskiego 26C, Stawowej 
11, 11A, Przyjaźni 8A, 34A, 50A, Jana Pawła II 22, Po-
wstańców 46A, Niepodległości 58.

Do negatywnych skutków zimy można też dopisać pierw-
sze pęknięcia i dziury w drogach, widoczne już na przykład 
w osiedlach „Chemik” i „Michałkowice”.

Zobaczymy, co przyniosą nam kolejne tygodnie zimy. Czy 
będzie ona biała i mroźna czy bardziej klimatem przypominać 
będzie wiosnę. Na pewno będzie to miało wpływ na wysił-
ki, jakie trzeba będzie włożyć w zagwarantowanie bezpiecz-
nego poruszania się, czy to pieszo, czy autem po osiedlach 
i na szereg innych negatywnych zdarzeń, jakie zima niesie.rg

ciąg dalszy ze str. 19

Hu, hu, ha

Niektórzy przed zimą zabezpieczyli część roślin 
 - W. Fojkisa 5

Przy intensywnych opadach śniegu nie da się osiedla 
w całości odświeżyć „na już”

Odśnieżarki pomagały znacznie

Dojścia do klatek wraz z wejściami to jeden 
z priorytetów podczas odśnieżania

Widoczne pierwsze skutki zimy – Kościelna 36

Skucie lodu na chodnikach „do czarnego” to jedna 
z najcięższych czynności w pracy dozorców
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ciąg dalszy na str. 22

Część III

O co najczęściej pytamy w ADM?
Problemów, z jakimi przychodzą, piszą lub dzwonią do administracji mieszkańcy jest cała paleta. ADM-y, poza 

bieżącą działalnością, pełnią nieraz rolę swoistego „pogotowia technicznego”, „serwisu”, „doradztwa”, czy 
czasem nawet „biura detektywistycznego”… Z czym zwracamy się najczęściej?

W tym numerze „MS” przedstawiamy 
garść kolejnych problemów (tematów), 
jakie przewijają się w administracjach 
SSM regularnie. Odpowiedź na niektó-

re z nich wcale nie jest tak oczywista, 
prosta, jak się wydaje.

Kolejność przedstawianych proble-
mów jest przypadkowa – numeracja 
uwzględnia wcześniejsze publikacje.
16. Jak wygląda procedura wymia-

ny kaloryfera w mieszkaniu? Czy 
można to zrobić w trakcie sezo-
nu grzewczego?

- Kaloryfery w mieszkaniach (w tym 
własnościowych) są integralną czę-

ścią instalacji grzewczej całego budyn-
ku, dlatego ich wymiana wymaga zgo-
dy Zarządu Spółdzielni, odpowiedzial-
nego za stan zasobów. Mieszkaniec 

składa więc najpierw w Dziale GZM, 
w siedzibie Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej (ul. Bohaterów We-
sterplatte 20) pisemnie wniosek o wy-
rażenie zgody na wymianę. SSM wy-
raża takową zgodę w przerwie grzew-
czej między sezonami, tj. od końca 
sezonu grzewczego do 31 sierpnia. 
Opłata, z jaką musi się wówczas li-
czyć mieszkaniec wiąże się z opróż-
nieniem, a później napełnieniem zładu 

c.o., a jej wysokość zależy od piętra, 
na którym mieszka. 

Spółdzielnia nie zezwala natomiast na 
takie roboty w trakcie trwania sezonu 

grzewczego, chyba że za pomocą tzw. 
„metody zamrażania gałązek”, która nie 
wiąże się z koniecznością opróżnienia 
z czynnika grzewczego całej instalacji pio-
nu budynku. Taka metoda jednak może 
być nawet kilkukrotnie droższa niż wymia-
na kaloryfera poza sezonem grzewczym.

Ogólnie przyjętymi warunkami wy-
miany takiego grzejnika w mieszkaniu, 
bez względu na termin, są: zachowa-
nie właściwej mocy i parametrów tech-
nicznych. Zachodzi również koniecz-
ność uiszczenia opłaty serwisowej 
związanej z obsługą zdjęcia podzielni-
ka, jego przeprogramowania oraz po-
nownego montażu.
17. W moim mieszkaniu wentylacja 

nie działa prawidłowo. Albo jest 
za zimno, albo za ciepło, bo pa-
rują szyby.

- Aby w mieszkaniu następował pra-
widłowy obieg powietrza, muszą za-
działać i współgrać z sobą dwa me-
chanizmy: dopływ świeżego powie-
trza do mieszkania – przez okna, drzwi 
i jego „odpływ” z domowymi „naleciało-
ściami” – drożnym przewodem wenty-
lacyjnym, który zaczyna się w naszym 
mieszkaniu kratką wentylacyjną. 

Jednym z najczęściej popełnianych 
błędów (kardynalnych) w chłodne mie-
siące jest nadmierne doszczelnianie 
mieszkania, a przy tym grzanie i nie 
wietrzenie... Robienie z własnego „M” 
konserwy, z jednej strony sprawia, że 
mamy ciepłe mieszkanie w zimne dni, 

Chęć wymiany kaloryfera  
należy zgłosić w Spółdzielni

Na wypadek zalania z pionu wodnego, dachu czy 
instalacji grzewczej Spółdzielnia jest ubezpieczona
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ciąg dalszy ze str. 21

Część III

O co najczęściej pytamy w ADM?
tak jak tego przecież chcemy, z drugiej 
zaś wprost (często nieświadomie) ha-
mujemy właściwy obieg powietrza, jaki 
powinien odbywać się w domu. Nara-
żamy się przy tym niestety między in-
nymi na: rozwój pleśni i grzy-
bów, nagromadzenie zanie-
czyszczeń toksycznych szko-
dliwych dla zdrowia, a nawet 
na zaczadzenie (!).
18. Jak wygląda w Spół-

dzielni kwestia ubezpie-
czenia na wypadek za-
lania (przecieku) z pio-
nu wodnego, instalacji 
grzewczej albo z dachu?

- Jeżeli zdarzy się taki przy-
padek, kontaktujemy się 
najpierw ze swoją osiedlo-
wą administracją. Po ode-
braniu zgłoszenia przycho-

dzi do mieszkania komisja, 
która ustala przyczynę i po-
twierdza to, kto jest odpowie-
dzialny za wyrządzoną szko-
dę. Sporządzana zostaje na 
miejscu notatka. Spółdzielnia 
jest ubezpieczona, dlatego je-
śli ewidentnie przyczyna nie 
jest z winy mieszkańca, ad-
ministracja wydaje druk, ja-
ki należy wypełnić do ubez-
pieczyciela oraz wykonać te-
lefoniczne zgłoszenie szkody 
bezpośrednio w ubezpieczal-
ni. O dalszym postępowaniu 
ze strony ubezpieczyciela powiada-
miany jest zarówno mieszkaniec, jak 
i administracja.
19. Czy jest możliwość montażu 

krat balkonowych na parterze?
- Mieszkańcy, zwłaszcza z mieszkań 

parterowych, szukają rozwiązań, w jaki 

sposób zabezpieczyć dodatkowo swo-
je mieszkanie przed włamaniem. Ta-
ka ingerencja w elewację budynku, bę-
dącą częścią wspólną nieruchomości 
wymaga dopełnienia formalności, czy-
li pisemnej prośby i dalej – zgody Spół-

dzielni. SSM nie wydaje już zgody na 
montaż krat balkonowych, a jedynie 
na rolety zewnętrzne antywłamaniowe, 
montowane bezpośrednio w oknach 
i drzwiach balkonowych. W takim wnio-
sku należy wówczas określić miejsce 
ich montażu i kolor.

20. Czy można palić w klatce scho-
dowej? Czy administracja mo-
że coś zrobić z tym problemem? 
Dym niesie się do góry na wyż-
sze piętra, a uwagi i prośby są-
siedzkie są lekceważone.

- Palenie papierosów w klat-
ce schodowej to często przy-
czyna niesnasek między-
sąsiedzkich, zwłaszcza te-
raz, w okresie zimowym. Nie 
chcemy dymić w domu, za 
zimno nam w oknie, na bal-
konie, więc „na dymka” wy-
chodzimy na klatkę. Niechcia-
ny smród, niosący się przez 
kilka pięter budynku, otwar-
te kilka godzin okno dla prze-
wietrzenia. Papierosowy za-
pach i wychłodzenie klatki 
schodowej denerwują sąsia-
dów. Często o tym nawet nie 

wiemy, bo nie powiedzą nam 
tego wprost, nie chcąc się 
konfliktować. O tym, czy wol-
no palić określa jasno Regu-
lamin Porządku Domowego 
SSM, w § 10, punkcie 2: Za-
brania się palenia tytoniu (...) 
w piwnicy, na strychu, w pral-
ni, suszarni, w klatce schodo-
wej i w kabinie dźwigu. Istot-
ne jest tu również bezpie-
czeństwo przeciwpożarowe.

Administracje nie mają zbyt 
wiele możliwości interwencji. 
Jest korespondencja drogą 

pocztową lub telefoniczną, są naklejki 
o zakazie palenia, ale wszystko zależy 
od... kultury człowieka.
21. Czy można otwierać okna klat-

ki schodowej zimą? Czy istnie-
je możliwość demontażu na czas 
zimowy klamki okiennej, by okna 

Nagminne, uciążliwe zachowanie sąsiadów  
zgłaszamy dzielnicowemu

Spółdzielnia nie demontuje na okres zimowy klamek 
okiennych klatek schodowych

Za wpuszczenie powietrza do „M” odpowiedzialny 
jest mieszkaniec, za jego wypuszczenie drożnym 

przewodem wentylacyjnym - Spółdzielnia

Nie kraty balkonowe, a rolety zewnętrzne 
antywłamaniowe w oknach są dziś skuteczną 

i nierodzącą konfliktów międzysąsiedzkich metodą 
dodatkowego zabezpieczenia mieszkań parterowych
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nie otwierano, bo nieraz uchylo-
ne jest i całą noc…

- Okna w klatce schodowej oprócz 
tego, że naturalnie ją przez szyby do-
świetlają, służą także temu, by mia-
ła ona na różnych kondygnacjach do-
pływ świeżego powietrza. Zarząd SSM 
nie jest zwolennikiem demontażu kla-
mek okiennych ze względu między in-
nymi na wentylację mieszkań. Nasze 
drzwi z klatki do mieszkania, obok sto-
larki okiennej w domu, to główny ele-
ment mieszkania, za pośrednictwem 
którego dopływa świeże powietrze, za-
pewniając prawidłową wentylację. In-
ną sprawą jest sytuacja, w której do-
chodzi do pożaru, a później koniecz-
ności szybkiego, sprawnego oddymie-
nia klatki.

Mając jednakże na względzie „ciepło-
lubnych” mieszkańców (których wcale 
niemało), z wietrzeniem klatki schodo-
wej też nie można przesadzać. Zwłasz-

cza w godzinach wieczornych i noc-
nych, gdy temperatura spada zimą nie-
rzadko znacznie poniżej zera. Chłód 
napływający z otwartego okna klatki 
przez szpary drzwi przez kilka godzin, 
nie jest dla nich niczym przyjemnym 
i prowokuje do nadmiernego doszczel-
niania mieszkania. Jeśli otworzyliśmy 
okno w klatce, pamiętajmy by je za-
mknąć.
22. Nagminne, głośne zachowanie 

sąsiadów. Jakie możliwości ma 
administracja, Spółdzielnia, by 
ten problem zminimalizować?

- Zarząd Spółdzielni włącznie z ad-
ministracjami nie mają instrumen-
tów prawnych, by temu problemowi 
w 100% skutecznie zaradzić. Wysto-
sowywane są pisma do tych miesz-
kańców, na których wpływają skargi, 
takie tematy omawiane są czasem na 
posiedzeniach Rady Osiedla, ale wy-
daje się, że najskuteczniejszą meto-

dą jest kontakt ze służbami mundu-
rowymi. Możemy nawiązać go bezpo-
średnio z dzielnicowymi policji i straży 
miejskiej, pracującymi w naszej lokal-
nej społeczności. Jeśli sprawa zosta-
je zgłoszona w administracji lub pod-
czas dyżuru członków RO to również 
jest odnotowywana i przekazywana 
w „sprawach dla dzielnicowego”.

* * *
Przez trzy kolejne wydania „MS” 

zaprezentowaliśmy ponad 20 tema-
tów – jak nie wszystkie, to większość 
najczęściej pojawiających się proble-
mów, z jakimi zwracają się mieszkańcy 
do swojej administracji. Były wśród nich 
sprawy, w których łatwo o konflikt są-
siedzki w klatce i wokół domu, jak i pro-
blemy natury technicznej czy organiza-
cyjnej. Być może po tej (edukacyjnej) 
lekturze w inny sposób spojrzymy na te 
zagadnienia, być może inaczej na pra-
cę administracji… Rafał Grzywocz

Nie bądź obojętny!  Nie bądź obojętny!  Nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego dzwoń 
Miarą naszego człowieczeństwa jest pomaganie innym, szczególnie słabszym, dzieciom, osobom starszym 

i bezdomnym. Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy alarmujące przypadki. Zima dopiero się zaczęła a już kilka-
dziesiąt osób zmarło z wychłodzenia.

Niestety, przypadki zamarznięcia ludzi dotyczą nie tylko osób bezdomnych. Dla tych ostatnich jesień, zima czy wczesna 
wiosna to najtrudniejszy czas do jako takiego funkcjonowania. Niewiele trzeba, by słabo okryty, często niedożywiony or-
ganizm błyskawicznie się wychłodził do zamarznięcia włącznie. Stąd tak ważnym jest, by natychmiast reagować, gdy wi-
dzimy, jakąś niepokojącą sytuację.

Pamiętajmy:
Od 1. 11. 2018 r. do 31. 03. 2019 r. w Wojewódzkim Cen-

trum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach pod nume-
rem 987 działa infolinia dla bezdomnych.

Pomocy dla bezdomnych lub w każdej innej 
wymagającej interwencji okoliczności możemy 

także szukać telefonując pod numery:
- 987 – infolinia dla bezdomnych,

- 997 – Policja,

- 112 – Służby Ratownicze
- 986 – Straż Miejska Siemianowice Śląskie

32 228-47-00,
 e-mail: dyzurny@sm.siemianowice.pl

Niezależnie też zwracajmy uwagę na przypadkowo napo-
tkane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. 
Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących czy nazbyt 
długo siedzących bądź zbyt lekko ubranych w stosunku 
do panujących warunków atmosferycznych zimno, deszcz, 
mróz, śnieżyca.

Zwracajmy szczególną uwagę głównie na dzieci i osoby starsze.
Od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy może zależeć czyjeś życie.

Nie bądź obojętny  
- za l ikwidowanie dewastacji 

TY też płacisz!!!
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Wyciek  
z rury kanalizacji

Kilkakrotnie w administracji Cen-
trum zgłaszałem wyciek z rury kanali-
zacyjnej w piwnicy w budynku przy ul. 

Śląskiej 50a. Po przyjęciu zgłoszenia 
ktoś oczywiście zawsze próbował na-
prawić nieszczelność w taki sposób, 

że ponownie pojawiała się woda na 
podłożu, dziś woda sporym strumie-
niem wydostaje się na zewnątrz, po-

nad wszelką sposobność wyposażo-
no nas w kładkę „paletę” dla rozwiąza-
nia problemu.

Chcę podkreślić, że przejście do piw-
nicy jest bardzo uciążliwe, trudne dla 
transportu różnorodnych elementów, 

a na dodatek woda podchodzi pod jed-
ną z piwnic.

Do sprawy dołączam zdjęcia z miej-
sca, które wykonałem w celu przesła-
nia do SSM.

Proszę o interwencję ww. sprawie 
oraz stosowną odpowiedź.

Mieszkaniec, ul. Śląska 50a

Dane adresowe wraz imieniem i na-
zwiskiem tylko dla wiadomości SSM.
Zarząd SSM: W miejscu klapy re-

wizyjnej doszło do znacznego sko-
rodowania rury, co spowodowa-
ło nieszczelność a w konsekwencji 

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

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwaga-

mi personalnymi kierowanymi do innych 
osób, zajmować się nie będziemy. Uważa-
my, że tak, jak przedstawiamy się nieznajo-
mym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pisząc 
czy też telefonując do nas.

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

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 
respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej liczby 
osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które w są-
siedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. Istotą 

tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie Pań-
stwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zdarzyć, 

że na jakiś problem nie odpowiemy w danym 
miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła 
do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie 
ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i ich przetwarzanie oraz przekazanie odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

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

To cieszy. Informujemy, że zdjęcia te nie zawsze nadają się 
do publikacji ze względu na ich techniczną jakość. Wyma-
gania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być prawidło-
wo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo musi być 
wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Większość foto-
grafujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość lub świado-
mie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje najmniej 
miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fotografia, by 
była dobrej jakości w druku, często miałaby wymiar znacz-
ka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na względzie lub nie 
liczyć na publikację.

Słowo 
zabija
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przeciek. W związku z powyższym, 
podjęto decyzję o niezwłocznej wy-
mianie tego odcinka pionu w ce-
lu wyeliminowania nieszczelności 
a w konsekwencji zalewania piwni-

cy. Informujemy, że do czasu publi-
kacji awaria ta odejdzie do historii.

Dzierżawa miejsc 
postojowych

Dzień dobry.
Pisze do państwa w związku z pi-

smem, jakie (10. 01. 2019 r.) otrzyma-
li wszyscy mieszkańcy budynków przy 
ul. Bema i Polaczka.

Pismo dotyczy możliwości wydzier-
żawienia 11 miejsc postojowych przy 
ul. Bema. Kryterium ma być najwyż-
szą zaproponowana opłata za miejsce 
parkingowe.

Chciałbym się dowiedzieć jak się to 
ma do informacji opublikowanej w nr 
12 Mojej Spółdzielni gdzie napisa-
no, że w Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej wszystkie miejsca po-
stojowe są ogólnodostępne dla każ-
dego mieszkańca – w myśl idei spół-
dzielczości mieszkaniowej i nie ma 
możliwości ich zakupu, wydzierżawie-
nia. Czyżby po zmianie Zarządu SSM 
przestały obowiązywać idee spółdziel-
czości mieszkaniowej. Może przyczy-
na jest bardziej prozaiczna np. znajo-
mi pani Prezes lub kogoś z zarządu 
mieszkają na przedmiotowym osiedlu 
i poskarżyli się, że nie mają gdzie par-
kować... I wtedy szczytne idee spół-
dzielczości można ignorować, bo liczy 
się interes znajomych.

W zasobach spółdzielni mieszka 
sporo mieszkańców, którzy są wła-
ścicielami mieszkań a co za tym idzie 
również części gruntu. Może powin-
ni wystąpić do spółdzielni z wnioskami 
o wyznaczenie im przynależnego grun-
tu np. miejsca parkingowego i korzy-
stać z niego na zasadach wyłączności.

Uważam, że łamanie obowiązują-
cych zasad opisanych w Mojej Spół-
dzielni jest karygodne i warto, aby kuli-
som takiego działania przyjrzały się od-
powiednie służby np. Policja lub CBA.

Z poważaniem
Mieszkaniec osiedla

Polaczka, Bema.
Dane do wiadomości Redakcji.

Zarząd SSM: W pełni podtrzymu-
jemy stanowisko wyrażone w „Mo-
jej Spółdzielni” nr 12/2018 o ogól-
nodostępności osiedlowych par-
kingów i braku możliwości zaku-
pu lub wydzierżawienia istnieją-
cych tam miejsc postojowych. Nie-
co inaczej przedstawia się kwe-
stia propozycji dotyczącej możli-
wości wydzierżawienia miejsc przy 
ul. Józefa Bema, gdyż znajdują-
ce się tam miejsca parkingowe nie 
są związane z zespołem budynków 
przy ul. Jana Polaczka. Miejsce to 
przewidziano w projekcie zagospo-
darowania przy realizacji domków 
jednorodzinnych, a po przekaza-
niu tych domków ich właścicielom 
na majątku SSM pozostała wspo-
mniana działka. W celu pokrycia 
kosztów jej utrzymania – warto za-
znaczyć, że właściciele domków 
nie są członkami SSM – postano-
wiliśmy wystąpić z propozycją wy-
dzierżawienia tych miejsc, co na-
szym zdaniem wydaje się być dzia-
łaniem właściwym z punktu widze-
nia interesu ogółu Członków Spół-
dzielni.

Informujemy Pana, że przesła-
ne propozycje dotyczące dzierża-
wy nie mają żadnych podtekstów 
i nie mają żadnego związku ani z ja-
kimikolwiek koligacjami rodzinnymi 
ani też „interesem znajomych” czy 
to Prezes Zarządu, czy też pozosta-
łych członków Zarządu bądź innych 
osób z kierownictwa SSM i Pana 
uwagi są niestosownymi i przykrymi 
insynuacjami. Nie widzimy również 
jakichkolwiek przesłanek w działa-
niach Zarządu w tym zakresie, któ-

re mogłyby zainteresować jakiekol-
wiek służby.

Informujemy również, że w związ-

ku z niewielkim zainteresowaniem, 
odstąpiono od realizacji pomysłu.

Co po TESCO?
Dzień dobry, czy nie dałoby się zro-

bić po dawnym TESCO na osiedlu 
„Młodych” jakiegoś krytego lodowi-
ska zimą a latem na przykład czytelni, 
miejsca, gdzie byłyby gry, zabawy, że-
by to po prostu odżyło?

Pozdrawiam Tadeusz Boberski
Zarząd SSM: Pawilon przy ul. Nie-

podległości 21, nie jest własnością 
Spółdzielni i w związku z czym nie 
mamy możliwości zmiany funkcji te-
go obiektu. Pana propozycja, co do 
jego wykorzystania, może zainspiru-
je właściciela.

Korzystaj 
z korespondencji 

e-mailowej
Czy zawiadomienie o zmianie opła-

ty czynszowej i rozliczenie ciepła oraz 
wody można otrzymać drogą mailo-
wą?

Mieszkaniec os. „Tuwima”
Dane do wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Od kilku już lat ist-
nieje możliwość otrzymywania za-
wiadomień o zmianie opłat za 
mieszkanie i rozliczenie wody dro-
gą e-mailową. Jednakże rozlicze-
nie ciepła nadal będzie dostarcza-
ne w sposób tradycyjny. W związ-
ku z tym wystarczy zgłosić się do 
Działu Czynszów, pokój 14 w siedzi-
bie SSM, w celu wypisaniu zgody na 
przesyłanie informacji drogą elek-
troniczną.

Tym samym zapraszamy do poko-
ju 14 w celu wyrażenia wspomnia-
nej zgody.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze 

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

tel. 606 596 765 

USŁUGI hydrauliczne, instalacje 
elektryczne, instalacje gazowe, 
kafelkowanie, tynki dekoracyjne, 
podłączenia kuchenek gazowych, 
indukcyjnych, pieców gazowych, 
kominki,  tel. 690 941 616

A.A.AUTOKARY, 49 do 58 miejsc, 
wycieczki krajowe i międzynarodowe, 
wesela, kina, teatry,  
www.autobusyslaskie.pl,  

tel. 512 385 600

REMONTY wnętrz: malowanie, 
gładzie, elektryka, wod-kan, 
zabudowy, tel. 799 971 984

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

tel. 533 336 454 

A.A. KOMPLEKSOWE remonty ła-
zienek i mieszkań, kosztorysy, pro-
jekty, prace dofinansowywane 
z PFRON-u, faktury, doradztwo, 20 
lat praktyki,          tel. 506 601 278 

ELEKTRYK - usługi, wymiana tablic 
licznikowych i bezpiecznikowych, usu-
wanie awarii elektrycznych, instalacje 
elektryczne, wymiana - modernizacja, 

tel. 662 653 111

MEBLE na wymiar, szafy, kuchnie, 
komody, lady itp.,     tel. 510 724 303 

USŁUGI remontowe - kafelkowanie, 
  tel. 517 356 893 

TRANSPORT, przewieziemy meble, 
lodówkę, pralkę, tel. 666 843 799

TELEWIZORY, naprawa u klienta, 
gwarancja na usługi. Siemianowice Ślą-
skie – dojazd bezpłatny. Anteny cyfro-
we.  Czynne 9:00 do 20:00 oprócz nie-
dziel,  tel. 32 228-26-75, 601 347 250

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

OGŁASZAJ SIĘ W „MS” 
NAPRAWDĘ WARTO  

DOCIERAMY BEZPOŚREDNIO  
DO 12 500 MIESZKAŃ

REGULACJA i naprawa okien PCV, 
malowanie mieszkań, 

tel. 602 314 720

FIRMA remontowo-budowlana 
Rem-Bud i Dekor świadczy usługi: 
kafelkowanie, zabudowy g/k, sufity 
podwieszane, gładzie, malowanie, 
instalacje wod-kan, elektryczne, 
gazowe, szafy pod zabudowę,

 tel. 510 896 202, 506 470 309 

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego 
rodzaju naprawy hydrauliczne, 
elektryka, gazowe, ślusarstwo. 
Regulacja i naprawa okien, 
kompleksowe remonty. Tanio 
– solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście,       tel. 503 427 475 

ŁAZIENKI - kompleksowe usługi,
tel. 516 310 510 

„MALWA”, Siemianowice Śl., ul. 
E. Plater, dobra zabawa w dobrej 
cenie,         tel. 693 176 123

MATEMATYKA intensywny kurs 
maturalny, 

tel. 503 624 249  

KOMPLEKSOWE przeprowadzki, 
utylizacja, 

tel. 531 944 531, 32 220-64-27

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy, 

tel. 668 222 496

A.A.KOMPLEKSOWE remonty, 

tel. 693 518 984

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

CHEMIA, matematyka, 
tel. 609 313 634

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

R
A

B
A

T
 10%

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM
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CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
   tel. 32 761-11-00

ul. M. Dąbrowskiej 2,  Poniedziałek-
-piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-28-89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Śląska 17, poniedziałek - piątek 
7.00-21.00, sobota 8.00-15.00,  
 tel. 32 209-02-35

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

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

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

MIESZKANIOWE

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2-po-
kojowe (M-3) - osiedle „Bańgów”, ul. 
Reymonta,  
 tel. 515 165 729, 600 288 115

KUPIĘ kawalerkę lub 2-pokojowe 
mieszkanie na Bytkowie. Prywatnie, 
bez pośredników, za gotówkę,  
 tel. 791 301 302

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

KUPIĘ mieszkanie 2-pokojowe, najle-
piej do remontu, w bloku z windą,  
 tel. 601 456 321

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

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

ZAMIENIĘ mieszkanie i spłacę zadłu-
żenie,  tel. 509 954 191

ZAMIENIĘ kawalerkę własnościową 
o remoncie na większe. Spłacę zadłu-
żenie lub dan odstępne,  
 tel. 601 456 321

RÓŻNE

KUPIĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

KUPIĘ skrzypce i akordeon,  
 tel. 518 228 772

WYNAJMĘ lokal pod działalność usłu-
gowo-handlową (inną), Siemianowice 
Śl., osiedle Korfantego naprzeciwko 

sklepu Biedronka, c.o. + woda + wod-
-kan,  tel. 797 334 161

SAMOCHODOWE

AUTA kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

GARAŻ do wynajęcia - Węzłowiec,  
 tel. 609 995 672

KUPIĘ garaż na Chemiku, 
  tel. 795 234 708

KUPIĘ garaż na Bytkowie, 
  tel. 881 652 241

KUPIĘ garaż Grunwaldzka - Łokietka, 
lub zamienię z Wróblewskiego,  
 tel. 505 053 309

KUPIĘ garaż - osoba prywatna,  
 tel. 695 233 393

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- GEOMETRIA KÓŁ 3D
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
- NAPRAWY GŁÓWNE I BIEŻĄCE

tel. 32 228-62-61
Michałkowice, ul. Maciejkowicka

czynny w godz. 8.00 - 16.00
s-155/9-15
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Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
DLA KAŻDEGO: 

dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...
PONIEDZIAŁEK

Ognisko muzyczne ........................................13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ......................16.00 – 20.00 
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.15 – 19.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................18.30 – 20.00

WTOREK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.30 – 19.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

ŚRODA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00

Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)
Gimnastyka „Tai-chi” .....................................18.00 – 19.30

CZWARTEK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00 
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PIĄTEK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

Spotkania TKKF „Rytm” i MTKKF ...............................17.00
NIEDZIELA

Zebrania członków PZHGP ...........................10.00 – 13.00 
(trzecia niedziela miesiąca)

P o ł a m  g ł o w ę

SUDOKU 2/19  
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Uwaga! Bardzo trudne
Rozwiązanie SUDOKU 

polega na wpisaniu braku-
jących cyfr w ten sposób, 
by w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej piono-
wej kolumnie oraz w każ-
dym wyróżnionym małym 
kwadracie 3x3 znalazły się 
wszystkie cyfry od 1 do 9. 
Każda z tych cyfr w rzędzie, 
kolumnie, czy w małym kwa-
dracie może być wpisana tyl-
ko raz. Bardzo trudne.

Od teraz publikować bę-
dziemy sudoku o różnym 
stopniu trudności. Ciekawi 
jesteśmy Państwa opinii.

Od jakiegoś czasu publikujemy zagadki logiczne i sudoku 
– łamigłówkę pochodzącą z Japonii.

Rozwiązanie sudoku opublikujemy w kolejnym wydaniu 
„MS”, a zagadek logicznych – szukaj na stronach bieżące-
go wydania.

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.
Dwa autobusy

Z Gdańska i Warsza-
wy wyruszają dwa auto-
busy, pokonując trasę 350 
km. Autobus z Gdańska je-
dzie ze średnią prędkością 

75 km/h, a ten z Warszawy 
jedzie z prędkością 70 km/h. 
W pewnym momencie trasy 
autobusy te mijają się. Który 
autobus w chwili mijania bę-
dzie bliżej Warszawy?

Odpady produkcyjne
Z odpadów produkcyjnych 

potrzebnych do zrobienia 5 
kostek brukowych jesteśmy 
w stanie zrobić jeszcze jed-
ną kostkę. A ile kostek bru-
kowych zrobimy z odpadów 
powstałych z 500 kostek?

Bez głupich skojarzeń!!!
Co to za wyraz: zaczyna 

się na „d”, kończy na „a” 
i zużywa dużo papieru?

Fałszywe 20 zł
Jaś poszedł do księgarni 

i kupił książkę za 13 zł. Dał 
sprzedawcy banknot 20-zło-

towy, jednak księgarz nie 
miał wydać reszty. Poszedł 
więc do kiosku, aby rozmie-
nić pieniądze. Następnego 
dnia kioskarz poinformował 
księgarza, że te 20 zł od 
chłopca było fałszywe, więc 
księgarz musiał zwrócić kio-
skarzowi pieniądze (wymie-
nił fałszywe 20 zł na praw-
dziwe). Ile pieniędzy stracił 
księgarz na tym oszustwie?

Rozwiązanie SUDOKU 1/19
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J K L
Przychodzi baba do spowiedzi i mó-

wi księdzu:

- Proszę księdza, rozbiłam na głowie 
mojego chłopa gliniany garnek.

- I żałujesz teraz tego?
- Jasne! Gdzie ja teraz taki porządny 

garnek kupię? 
J K L

Dzwoni telefon:

- Pan Kowalski?
- Tak.
- To pan wczoraj wyciągnął z wody 

mojego tonącego synka?
- Tak.
- Oddawaj czapkę złodzieju!!!

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Drzwi kuźni; 8. Trzeba 

je segregować; 9. Bielak lub szarak; 10. 
Są usuwane z elewacji naszych budyn-
ków; 11. Smutny utwór; 12. Nieprzekra-
czalna granica czegoś; 13. Stary, leni-
wy wół; 15. Nieczyste zagranie; 17. Pło-
żąca, rosnąca obok berberysów przy 
ulicy Grunwaldzkiej; 18. Obok mamy; 
19. Przesmyk Koryncki; 20. Wóz gospo-
darski; 21. Tania a skuteczna w „Mo-
jej Spółdzielni”; 25. Wódz Kozaków; 28. 
Błysk w oczach; 31. Złota moneta, bita 
za Łokietka; 32. U ryb; 33. Materiał wy-
buchowy; 34. Rowek w klepce beczki; 
35. Wędrują do oczyszczalni; 36. Filo-
zof z Rotterdamu; 37. Tkanina o dese-
niu czarnobiałym z XVI wieku. 

PIONOWO: 1. Sielanka; 2. Dzielni-
ca Siemianowic Śląskich; 3. Spryciarz; 
4. Zakazany kusi nie tylko Ewę; 5. Raj 
dla ściganego; 6. Liczba o wartości po-
niżej zera; 7. Mała beczka; 13. Szpi-
tal szkolący lekarzy; 14. Mały budynek 
stawiany przy głównym trakcie komu-
nikacyjnym prowadzącym do miasta; 
15. Roślinożerca; 16. Usuwane przez 
naszych konserwatorów; 21. Egipskie 
bóstwo słońca; 22. Szczerbak wielki; 
23. Płaci czynsz; 24. Mały silnik; 26. 
Wygnaniec; 27. Noblista z fizyki; 29. 
Lek, pochodna nitrogliceryny; 30. Dru-
kuje naszą gazetę „Moja Spółdzielnia”.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 18 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 lutego br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 2/19 (decy-
duje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 

Krzyżówka nr 2/19 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 1/2019 z hasłem: Zimowe niespo-
dzianki otrzymują: Eugeniusz Bana-
sik, ul. Aleja Młodych 10 (I); Katarzyna 
Kopiasz, ul. Wł. Reymonta 56 (II); Mo-
nika Nowicka, ul. Wł. Jagiełły 39B (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór wygranych. Fundato-
rem pierwszej nagrody jest „SPOŁEM” 
Siemianowicka Spółdzielnia Spożyw-
ców, a pozostałych – Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 

adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję 

w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, 

w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-

dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-

kania wskazanego w nadesłanym rozwiąza-

niu) do jednorazowego losowania i publikacji 

jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane 

podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do 

ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania i przeno-

szenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwy-

cięzców będą przetwarzane do 12 miesięcy.

„Społem” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców w Siemiano-
wicach Śl. zaprasza na „Uśmiech-
nięte Zakupy” do naszych placó-
wek handlowych na terenie miasta.
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Smakowite różności
Pieczone kulki rybne

1 i 1/2 kg filetów np. z dorsza, karpia, 
1 posiekana cebula, 4 kromki namoczo-
nej pszennej bułki, 1/2 szklanki wody, 

2 i 1/2 łyżeczki soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, 
1 jajo, 2 łyżki oleju, 2 cebule skrojone 
na plasterki, 1 zielona papryka skrojona 
w kostkę, 1 i 1/2 szklanki grubo posie-
kanych pomidorów (sparzone, obrane 
ze skórki). Filety i cebulę zemleć przez 
maszynkę, dodać dokładnie wyciśniętą 
bułkę, 1 i 1/2 łyżeczki soli, 1/4 łyżeczki 
pieprzu i jajo. Ubijać, aż powstanie pu-
szysta masa. Mokrymi rękami uformo-
wać 12 kulek. Olej, cebulę, paprykę, po-
midory wymieszać, dodając łyżeczkę 
soli, 1/4 łyżeczki pieprzu i rozłożyć na 
dnie żaroodpornego naczynia. Na tym 
podkładzie układać kulki. Wstawić do 
piekarnika o temp. 180°C, piec 45 minut 
często polewając rybę. Podawać z fryt-
kami lub świeżą pszenną bułką.

Kurczaki w cieście
2 kurczaki po 75 dag, 2 łyżeczki so-

li, 1/4 łyżeczki pieprzu, 1 i 1/2 szklanki 
mąki, 1 i 1/2 łyżeczki proszku do piecze-
nia, 1/2 łyżeczki soli, 1 jajko, 1/2 szklan-
ki wody, tłuszcz do głębokiego sma-
żenia, szklanka borówek lub żurawiny, 
1/2 szklanki przecieru z jabłek. Kurcza-
ki podzielić na porcje, posypać solą, pie-
przem i 3 łyżkami mąki. Pozostałą mą-
kę, proszek do pieczenia i sól przesiać 
do miski. Jajo roztrzepać z wodą. Mie-
szając mąkę, wlać wodę z jajkiem, ubić 
do połączenia na gładkie ciasto. Por-
cje zanurzać w cieście i kłaść na roz-
grzany głęboki tłuszcz, smażyć na złoty 
kolor. Przełożyć do brytfanny. Wstawić 
pod przykryciem do piekarnika o tem-
peraturze 180°C, piec 30 minut. Zdjąć 
pokrywkę na 10 minut przed zakończe-
niem pieczenia. Borówkę, żurawinę wy-
mieszać z przecierem, zagrzać. Kurczę 
podawać z gorącymi borówkami.

Sałatka z serów
Po 10 dag serów np. ementalera, goudy, 

rokpolu, 2 jaja na twardo, 2 łyżki posieka-
nego zielonego majeranku, cebula, 3 łyżki 
majonezu, 1/4 łyżeczki pieprzu cayenne lub 
ostrej mielonej papryki, sól. Ser zetrzeć na 
tarce o dużych oczkach, jaja i cebulę drob-
no pokroić i z majerankiem dodać do se-
ra. Polać majonezem, doprawić solą i pie-
przem, wymieszać, lekko schłodzić. Przed 
podaniem udekorować paseczkami czer-
wonej papryki i gałązkami zielonej pietruszki.

O 
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Oglądanie w te-
lewizji 198 odcinka 
serialu nie należy do 
ulubionych rozrywek 

Baranów, zarówno płci żeńskiej, jak 
i męskiej. Siedzenie przed ekranem 
i śledzenie monotonnej akcji po prostu 
ich nudzi. Są na to za ruchliwi, za bar-
dzo cenią sobie towarzystwo.

Byki płci męskiej 
nie gustują specjal-
nie w telewizyjnych 
serialach. Uważają 

je za płytkie i niewarte poświęcania im 
czasu. Panie natomiast czasem oglą-
dają serial, jeśli nie mają w danym 
dniu nic lepszego do roboty. Wybiera-
ją seriale bardziej ambitne.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Bliźniąt 
lubią telewizję i chęt-
nie spędzają czas 

przed ekranem. Oglądają różne pro-
gramy, w tym czasem i seriale, ale je-
śli trafi się coś ciekawszego, nie żału-
ją, jeśli nie dowiedzą się, czy Małgosia 
wyzna miłość Michałowi.

Raki, a już szcze-
gólnie panie, są 
wiernymi widzami 
seriali. Przywiązują 

się do bohaterów, często się z nimi 
utożsamiają i jeśli nie jest to koniecz-
ne, nie opuszczają żadnego odcinka. 
Świat serialowych bohaterów staje się 
podświadomie ich światem.

Pan Lew byłby mo-
że nawet i zwolenni-
kiem seriali pod wa-
runkiem, że to on grał-

by tam główną rolę i mógł swobodnie 
artykułować swoje poglądy. Ponieważ 
jest to niemożliwe, raczej z seriali re-
zygnuje, a nawet trochę go złości, że 
żona ogląda kolejny odcinek.

Jeśli masz słoń-
ce w znaku Panny 
jesteś ciągle zajęty 
i w ogóle nie masz 

czasu na rozrywki. Telewizję oglądasz 
od przypadku do przypadku, jeśli je-
steś na wyższym poziomie intelektu-
alnym, to ograniczasz się do dzien-
ników.

Wagi nie przepa-
dają szczególnie za 
tym rodzajem roz-
rywki, ale bywa, że 

dość pilnie oglądają jakiś serial ze 
względu na ulubionego aktora. Wtedy 
dla nich nieważna jest akcja, koncen-
trują, bowiem uwagę na tej postaci.

Pan Skorpion lu-
bi seriale, ale mono-
tematyczne. Ogląda 
zazwyczaj z zaintere-

sowaniem seriale kryminalne, może 
nawet nie tyle pod kątem zaintereso-
wania akcją, co pracą organów ściga-
nia. Lubi też na ten temat rozmawiać.

Tak jak Skorpion lu-
bi seriale kryminalne, 
tak Strzelec preferuje 
seriale o tematyce tu-
rystycznej i uważa, że 

jest ich stanowczo za mało. Ponieważ 
dużo podróżuje, cieszy go, gdy akcja to-
czy się w kraju, który miał okazję poznać.

Pan Koziorożec 
w serialach histo-
rycznych oczeku-
je głównie tego, co 

w jakiś sposób wiąże się z jego ży-
ciem, czy z jego poglądami. Jeśli się 
takiego podobieństwa dopatrzy, uwa-
ża, że serial jest dobry, wzięty prosto 

z życia.

Największą przy-
jemność pani czy 
panu Rybie spra-
wia oglądanie serialu 

w towarzystwie rodziny, a potem wy-
mienianie poglądów na temat postaw 
i zachowań bohaterów. Wybierają za-
zwyczaj seriale o tematyce społecznej.

Wodniki, a już 
szczególnie osoby 
o wyrobionym gu-
ście, nie zachwyca-

ją się serialami. Bywa jednak, że pa-
ni Wodnik ma jakiś swój ulubiony se-
rial, któremu poświęca trochę czasu, 
traktując to jako odprężenie po pracy. 

Czy lubimy 
seriale?
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Z tej możliwości korzysta obecnie 
dobrze ponad setka dzieci w wieku 
7-12 lat z różnych części Siemianowic 
Śląskich. Nie ma treningu, by nie poja-
wiło się od kilku, do nawet kilkudziesię-
ciu chłopców, w tym niekiedy i dziew-

cząt. Pod okiem profesjonalnych tre-
nerów uczą się podstawowych ele-
mentów piłkarskich. Dzieci, pytane dla-
czego systematycznie na nie chodzą 

mówią różnie: albo, że chcą zostać 
w przyszłości „prawdziwymi” piłkarza-
mi, albo, by mieć dobrą kondycję. Nie-
którzy twierdzą, że przychodzą, by po 
prostu fajnie spędzić czas z kolega-
mi, rozgrywając mecze według zasad 
piłkarskich i z trenerem jako arbitrem, 
czy też zapełnić lukę małej ilości za-
jęć z piłki nożnej na szkolnym WF-ie…

- Lubię tutaj przychodzić. Na WF-ie 
w szkole rzadko mamy piłkę nożną, 
więc się z tych treningów cieszę. Tu-
taj kształtujemy swoją szybkość, po-
dania, siłę strzału i drybling. Potrzeb-
ne są te umiejętności, chociażby po to 
żeby później dobrze wypaść w sparin-

gach. Ja przychodzę już od około roku. 
Na początku to grałem sam, a teraz 
potrafię rozgrywać piłkę, jestem o wie-
le szybszy niż byłem. Moim idolem jest 
Messi i jego podpatruję – mówił pod-
czas jednego z treningów w Michałko-

wicach 12-letni Wojtek Greń. Niedługo 
z kolei w zajęciach uczestniczy 11-let-
ni Rafał Leboch, ale już dzieli się swo-
imi obserwacjami: - Chodzę tu od ja-

kichś 3 tygodni. Najpierw nie chcia-
łem, ale w końcu dałem się przez ko-
legów namówić. W piłce nożnej trze-
ba się jeszcze wiele rzeczy nauczyć, 
żeby być dobrym. Ja czuję, że mu-
szę mieć jeszcze większą motywację, 
muszę na pewno przećwiczyć przyję-
cie piłki, bo z tym mam problem – po-
wiedział młody uczestnik. Pozytywnie 
o treningach wypowiedział się 11-letni 
Damian Cichoń: - Dobrze je oceniam. 
Fajne w tym wszystkim jest to, że za-
gram z kolegami, poćwiczę, jest zaba-
wa. Trener mówi co mamy robić. Nie-
raz w zajęciach używamy ławeczek do 
odbijania o nie piłki, by nauczyć się 

podań po ziemi, pachołków do slalo-
mu między nimi. Później gramy sparin-
gi. Chciałbym kiedyś zostać piłkarzem, 
a moim faworytem jest Lewandowski 
– stwierdził.

Na treningach szlifują podstawowe 
elementy piłki nożnej. Po rozgrzewce 
z piłką drugą część zajęć wypełniają 
zawsze sparingi.

Treningi w ferie
W ferie zimowe, tj. od 11 do 24 lute-

go br. treningi odbywać się będą tylko 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy ulicy W. Budryka 
2 w Michałkowicach w czwartki od 1700 
– dla grup młodszych oraz od 1800 dla 

starszych, ale będą otwarte dla dzieci 
– uczestników z wszystkich osiedli bez 
względu na to, gdzie trenuje się na co 
dzień. Kolejne tygodnie lutego, marca 
już normalnie – według publikowanego 
stale w „MS”  terminarza zajęć.

Zapisy wciąż otwarte
Nadal można zapisywać dzieci na 

treningi. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
ne z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztyw-
no ustalonym przedziale wiekowym 
7-12 lat (funkcjonują dwie grupy: 7-9  
i 10-12 lat). rg

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Grają więc ruch mają
Nie brakuje chętnych do udziału w bezpłatnych treningach organizowa-

nych przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową. Zimą trenują 
w szkolnych salach gimnastycznych, a frekwencja dopisuje, rośnie.
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

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

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

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

ssm@poczta.fm

Cichy zabójca
Wadliwie działające piecyki łazienkowe spowodowały, że w minionym miesiącu doszło do trzech podtruć tlen-

kiem węgla w zasobach SSM m.in. w os. „Centrum” i „Chemik”. Na szczęście nie doszło do najgorszego...

Apele o dbałość o wentylację i prawi-
dłowy stan urządzeń spalających w za-
sobach SSM duże ilości gazu – to głów-
nie piecyki łazienkowe – są aktualne 
przez cały rok, mimo że pojawiają się 
głównie w okresie jesienno-zimowym. 

Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż 
szczególnie wtedy gwałtownie rośnie 
ilość zatruć tlenkiem węgla. Czad po-
wstaje, gdy zbyt mała ilość tlenu uczest-
niczy w procesie spalania. 

Dlatego między innymi tak ważna 
jest prawidłowa wentylacja mieszka-
nia, dzięki czemu powstający tlenek 
węgla może się ulotnić, a także sprawność naszych urzą-
dzeń gazowych, by zminimalizować możliwości jego po-

wstawania. Nie bagatelizujmy przeglą-
dów technicznych urządzeń gazowych. 
Zaniedbania mogą się okrutnie – odpu-
kać – zemścić.

Czad jest gazem bezwonnym, bez-
barwnym i pozbawionym smaku, bloku-
je dostęp tlenu do organizmu poprzez 
zajmowanie jego miejsca w czerwonych 
ciałkach krwi, co w większej dawce po-
woduje śmierć przez uduszenie. Wdy-
chanie nawet niewielkiej jego ilości mo-
że spowodować zatrucie, silny ból gło-
wy, śpiączkę, a nawet śmierć.

Wykrycie czadu za pomocą naszych 
zmysłów jest niemożliwe. Dla poprawy bezpieczeństwa po-
myślmy o czujnikach gazu.


