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Ze względu na pandemię koronawirusa, dyżur redaktora 
 (poniedziałki 15.30-16.30), czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można nadsyłać pytania, swoje problemy na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm

Odczyty wstrzymaneOdczyty wstrzymane Dezynfekcja…Dezynfekcja…

INFORMACJA

Zgodnie z art. 90 ustawy nowelizującej COVID-l9 (Dz. U. 568) „Jeżeli ustawowy 
termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali 
przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio 
po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu  
o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.”

W związku z powyższym termin Walnego Zgromadzenia Członków Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej ogłoszony na 18-20. 05. 2020 r. zostaje przesunięty do czasu 
zaistnienia możliwości odbycia zebrania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto informujemy, że zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się od Walnego Zgromadzenia 
Członków, na którym została wybrana do Walnego Zgromadzenia, na którym dokonany 
zostanie wybór kolejnej Rady Nadzorczej.

O nowych terminach Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd poinformuje odrębnym 
zawiadomieniem.

Czytaj  Czytaj  
 str. 2 str. 2

Czytaj  Czytaj  
str. 9str. 9

- Wł. Łokietka 2A- Wł. Łokietka 2A
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Inaugurujemy Zielony Konkurs 2020Inaugurujemy Zielony Konkurs 2020
DoDo tego, że kawałek zieleni w mieszkaniu, balkonie czy przed domem dobrze wpływa na nasze samopoczu-

cie, nikogo specjalnie nie trzeba przekonywać. Dlatego od lat, właśnie przez tę rubrykę w „Mojej Spół-
dzielni”, zachęcamy do ukwiecania tych miejsc, tym bardzie teraz. Z korzyścią dla wszystkich!

Pół roku chłodniejszych miesięcy przeleciało jak w oka-
mgnieniu. Maj – i od nowa spoglądamy z ciekawością na bal-
kony i przydomowe ogródki w poszukiwaniu tych co bardziej 
ukwieconych, „zrobionych” z pomysłem, by uwiecznić je na 
fotografiach i docenić, pokazując szerszej grupie odbiorców. 
Może okażą się one bodźcem dla innych, aby robić podobnie? 

Posiadanie ukwieconego balkonu czy przebywanie/prze-
chodzenie obok zadbanego, pełnego roślin obejścia budyn-

ku w czasie pandemii koronawirusa nabrało dodatkowego 
znaczenia. Tak jak zresztą posiadanie ogródka działkowego 
czy działki. Dziś więcej czasu spędzamy w miejscu zamiesz-
kania – w domu, w osiedlu, niż to było do tej pory. Nie dzi-
wi więc opinia, że będziemy dążyć do tego, by zagospoda-
rować te miejsca roślinami, poprawiając sobie nastrój, repe-
rując kondycję psychiczną po dynamicznych zmianach, jakie 
zachodzą w naszym codziennym życiu. 

Koronawirus naszym lokalnym osił-
kom jakoś nie przeszkadza i, nieste-
ty, odnotowujemy kolejne przypadki 
zniszczeń mienia, które mogłoby słu-
żyć wstanie nienaruszonym przez długi 
czas, gdyby... no właśnie gdyby. A tak 
niestety publikowany wykaz dopisuje-
my do strat jakie generują pseudosiła-
cze. Szkoda, bo każdy taki wandalizm 

to wyrzucone na zbędne naprawy pie-
niądze. Nasze wspólne pieniądze.

W osiedlach zanotowano:
„Centrum”

- Śląska 50 – zniszczono wkładkę 
w furtce do śmietnika.

„Tuwima”
- W. Korfantego 9-10 kaskada wod-

na – uszkodzono stopnicę ozdobną.

„Węzłowiec”
- W. Wróblewskiego 26A, Wł. Jagieł-

ły 15, Grunwaldzka 8A – bohoma-
zy na elewacjach.

„Chemik”
- W. Wróblewskiego – zniszczono 

blokadę przy wjeździe na Rynek 
Bytkowski. 

 Pes

- Przyjaźni 8- Przyjaźni 8- M. Skłodowskiej-Curie 53- M. Skłodowskiej-Curie 53

Dbaj o swojeDbaj o swoje
ciąg dalszy na str. 3
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17DYŻURUJE: poniedziałek 170000-20-200000; ; 
wtorek, środa, czwartek 15wtorek, środa, czwartek 150000-20-200000;;

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

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

sekretariat@ssm.siemianowice.pl
Dział Techniczny 32-6091-405
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 32-6091-496
poniedziałki: godz. 11.00-17.00
wtorki, 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 602 672 890

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

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

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

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

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

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

Powodem kolejnych obrad na odle-
głość – utrzymujący się stan zagroże-
nia epidemią koronawirusa i wprowa-
dzone znaczne ograniczenia w poru-
szaniu się ludzi a także ich aktywno-
ści zawodowej, społecznej, co związa-
ne jest z koniecznością przeciwdziała-
nia rozprzestrzenianiu choroby.

W porządku obrad nietypowego po-
siedzenia ujęto m.in.:
- przyjęcie Sprawozdania Rady Nad-

zorczej z działalności w minionym 
okresie sprawozdawczym – spra-
wozdanie opublikujemy w przy-
szłym wydaniu „MS”,

- analizę stanu zaległości w opła-
tach czynszowych za I-szy kwar-
tał 2020 r.,

- wykonanie rzeczowe planu ro-
bót remontowo-konserwacyjnych 
w I kwartale br.,

- informację o przekazaniu do użytko-
wania mieszkań przy Al. Młodych 
22 A i 22 B.

- informację o przełożeniu Walnego 
Zgromadzenia Członków Spółdziel-
ni – czytaj str 1.

W analizie zaległości zauważono, że 
w I kwartale udział zaległości bieżą-
cych do naliczeń czynszowych uległ 
niewielkiemu wzrostowi z 2,32% do 
2,62%, a pomimo spowolnienia gospo-
darki, spowodowanego stanem epide-
mii w Polsce przedstawione wartości 

na dzień 31. 03. 2020 r. pozostają na 
porównywalnym poziomie do zaległo-
ści z ostatnich kilku lat i w chwili obec-
nej nie stanowią realnego zagrożenia 
dla funkcjonowania SSM. Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa po-
siada dobrą płynność finansową, co 
pozwala jej na prawidłowe i terminowe 
regulowanie swoich zobowiązań.

Odnosząc się do Walnego Zgroma-
dzenia w materiale o przełożeniu Wal-
nego czytamy: „Ponadto informujemy, 
że zgłoszenia kandydatów na Człon-
ków Rady Nadzorczej dokonane do 
dnia 17. 04. 2020 r. zachowują waż-
ność a powołana przez Zarząd komi-
sja ds. przyjmowania list kandydatów 
na członków Rady Nadzorczej SSM 
dokona sprawdzenia poprawności.

Kandydaci na Członków Rady Nad-
zorczej oraz struktur ponadspółdziel-
czych, którzy złożyli wymagane regu-
laminem i Statutem dokumenty, zo-
staną zweryfikowani przez ww. Komi-
sję i otrzymają indywidualną informa-
cję zwrotną o poprawności złożonych 
dokumentów.”

Rada korespodencyjnie zrealizowa-
ła porządek dnia i przyjęła przedłożo-
ne dokumenty, a my nadmieńmy, że 
Członkowie Rady wszystkie materiały 
otrzymali wcześniej wraz ze specjalną 
kartą do głosowania.

 pes

Odbyła się Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przełożenie Walnego, 
Sprawozdanie RN, zaległości 
Drugi raz z rzędu 27 kwietnia br. przeprowadzono zdalne posiedzenie 

Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Inaugurujemy…
Dzisiaj dom dla wielu mieszkańców 

stał się doraźnym miejscem pracy, 
szkołą zastępczą, domowym przed-
szkolem albo lokum przestoju. Rośli-
ny w naszym sąsiedztwie dekorują, 
oczyszczają powietrze, ale i, co istot-
ne, wpływają na lepsze samopoczucie. 
I tego się trzymamy, zachęcając do 
wykorzystania możliwości posiadania 
balkonu czy potencjału niezagospoda-
rowanego obejścia budynku, w którym 
mieszkamy.

Już teraz – i od lat – są wśród nas 
mieszkańcy, potrafiący z niewielkiego 
balkonu czy obejścia domu zrobić „cu-
kierek”. Nikt ich do tego nie zmusza, 
ale chcą to robić – jak mówią: dla sie-
bie, sąsiadów – współmieszkańców. 

O swoich kwiatach, krzewach i dal-
szych planach, wizjach zagospodaro-
wania kolejnych fragmentów obejścia 
potrafią mówić godzinami. Dla nich 
„dziubanie” w ogródku czy dogląda-
nie zielonej części balkonu jest czy-
stą przyjemnością. W SSM takich osób 
naprawdę nie brakuje. Mamy nadzieję, 
że wkrótce, dołączą kolejni. 

Zachęcamy do przekazywania nam 
– albo e-mailowo, albo telefonicz-
nie – propozycji takich balkonów czy 
przydomowych ogródków zasobów 
SSM wartych pokazania na łamach 
„MS”. Sami nie będziemy bierni i do 
finałowego rozstrzygnięcia w paź-
dzierniku postaramy się pokazać ich 
jak najwięcej. rg
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Panika koronowirusowa*
Witam to jak jest taka panika korono-

wirusowa TO już dawno powinniście 
powyciągać drzwi w ŚMIETNIKACH 
żeby był swobodny dostęp do HASIO-
KÓW. Pozdrawiam.

Czytelnik – dane do wiad. red.
Zarząd SSM: Informujemy, że po-

zostawienie otwartych wiat śmietni-
kowych wpłynie negatywnie na czy-
stość oraz estetykę osiedli. Mogą 
zdarzyć się sytuacje podrzucania 
śmieci lub pozostawienia bałaganu 
przez osoby przebierające w śmie-
ciach. Często zdarza się również, 
że taka otwarta wiata staje się miej-
scem noclegowym dla tych osób. 
Nadmieniamy, że Spółdzielnia sys-
tematycznie dokonuje dezynfekcji 
klamek i zamków w śmietnikach.

Nielegalny okap*
Zwracam się z prośbą o pomoc do 

władz spółdzielni w sprawie nielegalne-
go podłączenia przez sąsiada okapu ku-
chennego do przewodu wentylacyjne-
go. Nie jestem w stanie powiedzieć, któ-
ry sąsiad ma podłączony okap ponie-
waż ja mieszkam na 6 piętrze przy ul. 
Wróbla 5b. Codziennie jestem zmuszo-
ny (szczególnie w okresie jesienno-zi-
mowym) wąchać w ubikacji smród goto-
wanych potraw i proszę mi wierzyć jest 
to nie do wytrzymania, a przecież pod-
czas gotowania można otworzyć okno 
lub zainstalować okap posiadający od-
powiednie filtry. Pan na kontroli szczel-
ności gazu i prawidłowej wentylacji mó-
wił mi że on nie ma możliwości praw-
nych do egzekwowania prawa. Wyczy-
tałem że zgodnie z art. 61 prawa bu-
dowlanego odpowiedzialnym za bez-
pieczne użytkowanie budynku jest jego 
właściciel lub zarządca. Ponadto, usta-
liłem że zarządca lub właściciel budyn-
ku nie jest zupełnie bezsilny w egze-
kwowaniu przepisów dot. usunięcia in-
stalacji lub urządzenia które może spo-
wodować niebezpieczeństwo i że za ten 
czyn grozi kara kara aresztu ogranicze-
nia wolności albo grzywna (art. 92 ust. 1 
pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). Po-
nadto zarządca może również złożyć 
prokuratorowi lub Policji zawiadomienie 
o przestępstwie z art. 164 kk (czyli spro-
wadzenia niebezpieczeństwa katastro-

fy). W związku z tym jeszcze raz bardzo 
proszę o pomoc w tej sprawie.

Marek – dane do wiad. red.
Zarząd SSM: Wspólnie z Admini-

stracją osiedla „Tuwima” po dokład-
nym przeanalizowaniu przedmioto-
wej sprawy zostaną podjęte odpo-
wiednie działania związane z rozwią-
zaniem przytaczanego przez Pana 
problemu. 

Prosimy Pana zatem o kontakt 
z Administracją osiedla „Tuwima” 
tel. 32 228 4547 lub z Działem Tech-
nicznym SSM tel.: 32 609 1405 w ce-
lu uzgodnienia konkretnych działań.

O sprawie powracającej 
jak bumerang*

Z zainteresowaniem przeczytałem 
tekst pani Marii S. w numerze 319 
z kwietnia 2020 roku na stronie 41. 
Czytelniczka pani Maria sugeruje – 
sprzątanie tu cytat: „powinno być ure-
gulowane odgórnie żadne głosowanie 
czy referendum nie wchodzi w grę gdyż 
ci, którzy nie sprzątają zawsze będą na 
nie, a jak wiadomo jest ich większość 
wolą mieć sprzątanie gratis i żerować 
na innych i żadne regulaminy tu nie po-
mogą”. Czytając wnikliwie całość tek-
stu dziwi mnie odpowiedź „Mojej Spół-
dzielni” cytuję fragment: „Z doświad-
czenia Spółdzielni, popartego przepro-
wadzonymi referendami wynika iż więk-
szość mieszkańców nie wyraża zgo-
dy na wprowadzenia opłat za sprząta-
nie klatki i preferuje samodzielne utrzy-
manie czystości korytarza”. I tu pani 
Maria ma zdecydowaną rację. W refe-
rendum są na nie, gdyż chodzi jak za-
wsze o kasę jednak większość i tak nie 
sprząta – taki mamy efekt. Czy redakcja 
przeczytała tekst co sugeruje pani Ma-
ria ze zrozumieniem dając swoją odpo-
wiedź? Skoro Spółdzielnia zakrywa się 
referendami może zrobić referendum 
na przykład czy płacić za windę. W re-
ferendum zdecydowanie zagłosują aby 
tej części czynszu nie płacić. Na pewno 
będzie taniej, a i tak wszyscy z niej sko-
rzystają. Takich przykładów przy czyn-

szu można znaleźć naprawdę więcej. 
Trafnie pisze pani Maria: „Czynsz rów-
nież nie jest przedmiotem referendum, 
gdyby był to nikt by z pewnością go nie 
płacił”. Szkoda że Redakcja „MS” da-
ła tej Pani i czytelnikom bardzo krótką 
lakoniczną odpowiedź, tak na odczep, 
zasłaniając się głosowaniem a nie zgłę-
biła w całości problemu.

Jednak jak w swej wypowiedzi pisze 
dalej czytelniczka nie wszyscy żerują 
na innych i chcą mieć sprzątanie gratis. 
Na naszym piętrze sąsiad sprząta. Z na-
szej strony mieszka osoba w podeszłym 
wieku, a ja jestem też schorowany, Tak 
więc dla nas sprzątanie jest sporym pro-
blemem. Drugi sąsiad też nie sprząta, 
jednak nie wiem z jakiego powodu, są to 
ludzie stosunkowo młodzi. Na pewno nie 
jesteśmy powodem, gdyż jak się przy-
prowadzili to wtedy my jeszcze sprzą-
taliśmy. Ponieważ sąsiad jako jedyny 
sprząta, czujemy się z tym wobec niego 
źle. Zadzwoniłem do Administracji (już 
sporo czasu minęło) czy mogę ze Spół-
dzielnią zawrzeć indywidualną umowę, 
czy mają pracowników do sprzątania. 
Byłem zdziwiony odpowiedzią że jest to 
niemożliwe. Nie mają takich pracowni-
ków. A byłem zdziwiony dlatego, gdyż 
wyczytałem również w „Mojej Spółdziel-
ni”, że Spółdzielnia może dać upomnie-
nie, posprzątać i obciążyć lokatora za to 
sprzątanie. Taki Spółdzielnia zrobiła so-
bie wpis do Regulaminu. Chyba nie bę-
dzie sprzątała Pani zza biurka? Poda-
no mi kontakt firmy sprzątającej parte-
ry budynków. Jak się okazało firma ta 
nie jest zainteresowana takimi drobnymi 
sprawami gdyż sprzątają tylko duże te-
reny i to im się opłaci. Po pewnym cza-
sie zadzwoniłem ponownie do Admini-
stracji. Przedstawiłem jak wygląda sytu-
acja i otrzymałem numer telefonu kolej-
nej firmy z Tuwima, która też współpra-
cuje ze Spółdzielnią. Niestety, efekt był 
podobny, Nie wiedzą jak to zrobić, ile 
by to miało kosztować, dają odpowiedź. 
Odpowiedzi nie dali. Zwracam uwagę, 
chociaż nie należymy do ludzi majęt-
nych żadne sprzątanie bez umowy, po-
datków, prywatnie na lewo itp. nie wcho-
dzi w grę! Nie z tej półki jak nam to za-
sugerowano w jednej z rozmów telefo-
nicznych! W końcu kiedy nauczmy się 
uczciwości. W imię dobrze pojętej spra-

Ze względu na pandemię koronawirusa, dyżur redaktora 
 (poniedziałki 15.30-16.30), czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można nadsyłać pytania, swoje problemy na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm
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104 mm

wiedliwości i higieny przestrzeni wspól-
nej już dawno, jak pisze Pani Maria, pro-
blem powinien być przez SM uregulo-
wany systemowo, tak jak ostatnio w in-
nych Spółdzielniach – wracają do stare-
go. System zatrudnionych dozorców jak 
dziś się okazuje nie był zły.

Wracając do referendum, czy głoso-
wań moim zdaniem Spółdzielnia zasła-
niając się tym zwaliła problem na lo-
katorów i tak jest wygodnie, gdyż była-
by obciążona dodatkowymi problemami. 
Może zadać by sobie w Spółdzielni ten 
trud i policzyć ile pięter w ciągu miesiąca 
może posprzątać jeden pracownik, ile 
mu trzeba zapłacić, ile kosztują podat-
ki, ZUS, środki czystości (o tym wszyst-
kim wiemy) i podzielić to przez ilość lo-
katorów. Przecież to już kiedyś funkcjo-
nowało. Dać odpowiedź o ile by był wyż-
szy ten czynsz. Nie manipulować ludź-
mi strachem, przy tak dużej liczbie lo-
katorów nie powinno to być aż tak dro-
gie, przekraczające budżety, a raczej na 
pewno sporo tańsze niż prywatna umo-
wa z firmą, której zależy tylko na kasie – 
jak sami się wypowiadają. Myślę, gdyby 
wytarto klatkę dwa razy w miesiącu zu-
pełnie by wystarczyło. Gdy skasowano 
sprzątanie przez Spółdzielnię było pa-
rę złotych mniej do czynszu, czy to wte-
dy było aż tak odczuwalne. Jak pamię-
tam na pewno nie. Czy to dziś ktoś od-
czuwa? Tylko czy w naszej Siemiano-
wickiej Spółdzielni jest ktoś, kto na serio 
zajął by się tym problemem?

Na koniec choć jest to w gazecie ano-
nimowe przepraszamy naszego sąsia-
da, który sprząta, jednak robimy to tyko 
i wyłącznie w swoim imieniu. Jednak jak 
widać jest duży problem. Czytelniczka pi-
sze że 90 procent nie sprząta. Nie wiem 
jak to ogólnie wygląda ale to co obser-
wuję i słyszę z wypowiedzi większość na 
pewno. Na naszym piętrze to na pew-
no dwie trzecie. Rozmawiałem ze zna-
jomym, który mi powiedział że u niego 
na piętrze wszyscy, czyli czterech loka-
torów nie sprząta. Nie wiem jak głoso-
wali. Jednak usłyszałem: „Co się tak tym 
przej-jj-mu-uu-jesz??? Lepiej nie sprzą-
tać, nigdzie nic nie pisać, nie płacić i jest 
święty spokój”. Tylko czy taka informacja 
mnie i mojego sprzątającego sąsiada za-
dowala. Czy to zadowoli panią Marię S.? 
A co na to wszystko Redakcja? Może to 
najlepsze wyjście z problemu?

Stały czytelnik
PS - imię nazwisko, inicjały proszę 

nie drukować, tylko dla Redakcji.
Zarząd SSM: Sprawa sprzątania kla-

tek schodowych, związanych z tym za-
sad i regulacji była wielokrotnie przed-

miotem odpowiedzi na łamach gazety 
„Moja Spółdzielnia”. W związku z bra-
kiem jednomyślności, czego i Pan do-
świadcza, pozostawiamy sprawy na 
dotychczasowych zasadach.

Od redakcji: Odwzajemniając Pana 
uwagę w pełni zgadzamy się, że nale-
ży czytać ze zrozumieniem.

Elewacja i klomb
Szanowna Redakcjo

Nasze osiedla SSM są zadbane i co-
raz ładniejsze, ale są miejsca, które 
są zaniedbane, i wymagają odnowie-
nia czy zadbania w celu poprawy es-
tetyki tych miejsc. Przykładem mogą 
być elewacje dziesięciu segmentów 
garażowych wzdłuż Alei Młodych od 
strony ścieżki rowerowej, nie odnawia-
ne od szeregu lat. Drugim takim miej-
scem jest murowany klomb na pasa-
żu między sklepami w okolicy ul. Ka-
picy i ul. Teatralnej. Być może miej-
sce nie należy do SSM, ale jest na 
jej terenie. Jeśli najemcy lub właści-
ciele nie mogą się dogadać, to posa-
dzenie paru krzaczków np., berbery-
sów przez Spółdzielnię nie powinno 
być problemem. Koszt niewielki. Uwa-
gi te zgłaszałem na zebraniu osiedlo-
wym. Czy musimy czekać aż do Przy-
szłego roku? Zgodnie z Regulaminem 
par. 3 pkt 3 Spółdzielnia zobowiązana 
jest dbać o stan estetyczny i technicz-
ny nieruchomości, zgodnie z przepisa-
mi Prawa budowlanego. Zgłoszony zo-
stał projekt w ramach Budżetu Obywa-
telskiego na rok 2021 pod nazwą Park 
Leśny – obejmujący zaniedbane  tere-
ny zielone przy naszym osiedlu za ga-
rażami przy Al. Młodych,dlatego celo-
we byłoby jaszcze w tym roku posa-
dzenie przy elewacji sadzonek wino-
bluszczu pięciolistnego, który zabez-
pieczyłby i poprawił estetykę ścian.

Piotr Machalica 
Zarząd SSM: Teren, o którym in-

formuje mieszkaniec, pomiędzy ul. 
Kapicy a ul. Teatralną, nie jest wła-
snością Spółdzielni a należy do wła-
ścicieli sklepów położonych przy 
pasażu. SSM wielokrotnie podej-
mowała ingerencję wśród właści-
cieli terenu, jak również w przypad-
ku braku ich reakcji, interweniowa-
ła w Straży Miejskiej. Administra-
cja SSM ponowi zgłoszenie do Stra-
ży Miejskiej, aby częściej doglądała 
przedmiotowego miejsca. Potwier-

dzamy, że problem ścian garaży 
przy ul. Al. Młodych od strony ścież-
ki rowerowej był przedmiotem przy-
jętego wniosku z Zebrania Osiedlo-
wego „Osiedla Młodych” do realiza-
cji w roku 2021. Wydaje się racjonal-
nym ewentualne obsadzenie rośli-
nami pnącymi typu winobluszcz po 
zakończeniu prac remontowych.

Gołębie - sąsiedzi*
Mam prośbę, która prawdę mówiąc 

jest efektem mojej bezradności. Je-
stem mieszkanką budynku przy ul. 
Wróblewskiego 73. Od jakiegoś czasu 
mam problem z gołębiami, które sta-
dem wręcz latają do sąsiadów miesz-
kających powyżej. To oczywiście wią-
że się z nieczystościami, jakie po so-
bie pozostawiają. Czy Spółdzielnia ma 
jakiś wpływ na lokatorów, by nie do-
puszczali do takich skrajnych sytuacji? 
Czy można byłoby wywiesić u nas taki 
komunikat odnoszący się do problemu 
dokarmiania gołębi i następstw tego? 
Warto byłoby również za pośrednic-
twem naszej gazety taki artykuł opu-
blikować – że nie wolno dokarmiać, że 
gołębie to choroby, robaki itd.

Mieszkanka – dane do wiad. red.
Zarząd SSM: Tematyka gołębi i ich 

dokarmiania była poruszana wielo-
krotnie w gazecie „Moja Spółdziel-
nia” – ostatni raz w wydaniu grudnio-
wym w roku 2018. Zachęcamy do 
sięgnięcia i do lektury tego dwustro-
nicowego artykułu. Archiwalne wyda-
nia są dostępne na stronie spółdziel-
ni www.ssm.siemianowice.pl. Ponad-
to, administracja osiedla zawiesi na 
drzwiach wejściowych informację 
o zakazie dokarmiania gołębi.

Punkt opłat w Bańgowie*
Dzień dobry

Chciałam poprosić o rozważenie 
możliwości zorganizowania jakiegoś 
punktu w osiedlu „Bańgów”, gdzie 
mieszkańcy mogliby wnosić opłaty. 
Swego czasu Spółdzielnia odstąpiła 
od kas w administracjach, nie ma już 
także agencji przy Reymonta, gdzie 
można było kilka lat temu płacić. Spo-
ro jest w Bańgowie osób, które są już 
w starszym wieku. Nie ma u nas w po-
bliżu takiego punktu, dlatego byłoby 
dobrze znów się nad nim zastanowić.

Mieszkanka Bańgowa
- dane do wiad. redakcji

Zarząd SSM: Informujemy, że ze 
względu na nieopłacalność działa-
nia agencji bankowych i kas insty-

ciąg dalszy na str. 6
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tucji finansowych na terenie osiedla 
„Bańgów”, żaden z tych podmiotów 
nie jest zainteresowany otwarciem 
swojej placówki w tym miejscu. 
Płatności zarówno „czynszowe” jak 
i za gaz, prąd, telefon itp. można do-
konywać w nieodległym punkcie 
pocztowym na „Starym Bańgowie”. 
Przypominamy również o możliwo-
ści realizowania opłat eksploatacyj-
nych do Spółdzielni poprzez obcią-
żanie rachunku bankowego przez 
SSM (polecenie zapłaty) lub też płat-
ność w e-kartotece poprzez: płat-
ność on-line, płatność typu OneC-
lick dla płatności kartą lub z aplika-
cji mobilnej dostępnej dla użytkow-
ników smartfonów z systemem ope-
racyjnym Android oraz iOS. 

Dodatkowych, dokładnych infor-
macji związanych z możliwością 
wnoszenia opłat udziela Administra-
cja lub Dział Czynszów SSM.

Jak nie należy 
remontować

Remont mieszkania trwający miesią-
cami, bałagan, brud, wysypisko odpa-
dów remontowych przed wejściem do 
klatki schodowej. Tak od jakiegoś czasu 
wygląda przy Brzozowej 12. Remont to 
rzecz normalna, każdy ma do tego pra-
wo. Jednak można dojść do wniosku, 
że często odbywa się to nie zważając 
na jakiekolwiek „zasady dobrego współ-
sąsiedztwa”. O ile wieloletni mieszkańcy 
klatki schodowej znają się, wiedzą, jak 
się zachować w takiej sytuacji, nie two-
rząc konfliktów, to często nowi, „bezi-
mienni” mieszkańcy zatrudniają firmę 
i nic ich nie obchodzi, co dzieje się wo-
koło, oprócz samego remontowanego 
mieszkania. Chciałem na ten problem 
zwrócić uwagę Zarządowi SSM. Sama 
administracja „Centrum” z kierownikiem 
niewiele w tej sytuacji może pomóc. Mu-
siałyby zostać określone jakieś precy-
zyjne normy odnośnie właściwego prze-
prowadzania remontów mieszkań w bu-
dynkach spółdzielczych.

Mieszkaniec z Brzozowej 12
(dane do wiadomości Redakcji)

Zarząd SSM: Zasady prowadze-
nia remontów, w szczególności do-
tyczących wykonywania głośnych 
prac w określonych godzinach oraz 
dniach tygodnia zostały określone 
w §12 Regulaminu Porządku Domo-
wego. Nie jest natomiast ujęty czas 

prowadzenia remontu. Jest oczywi-
stą sprawą, że przeciągający się re-
mont nie zawsze wynika ze złej wo-
li mieszkańca, a często pozosta-
je uwarunkowany kwestią stopnia 
zaawansowania robót, zasobności 
portfela czy też ograniczeń czaso-
wych bądź problemów z wynajęciem 

firm budowlanych. Mamy świado-
mość uciążliwości z tym związanych, 
ale z całą pewnością kiedyś na pew-
no dobiegnie końca. Spółdzielnia nie 
posiada atrybutów w postaci sankcji 
wymuszających przyspieszenie za-
kończenia prac, w szczególności je-
śli odbywa się to z poszanowaniem 
przytoczonego wyżej punktu Regu-
laminu. Kwestia utrzymania porząd-
ku wokół lokalu czy też gromadzenia 
materiałów odpadowych z remon-
tu jak najbardziej leży w gestii admi-
nistracji osiedlowej, co zaowocuje 
przeprowadzeniem wizji i ewentual-
ną rozmową z właścicielem mieszka-
nia w przypadku stwierdzenia niepra-
widłowości.

Szkołę w szpital
Chciałbym podpowiedzieć za po-

średnictwem „MS” władzom naszego 
miasta pomysł na wypadek, gdybyśmy 
mieli w Siemianowicach problem z du-
żą ilością przypadków zakażeń ko-
ronawirusem i sytuacją niewydolności 
naszych miejskich szpitali. Budynek 
dawnego Gimnazjum nr 2 w Michałko-
wicach, stoi dziś nieczynny, bezuży-
teczny, mógłby posłużyć on jako miej-
sce, w którym można byłoby stworzyć 
doraźnie na jakiś czas oddział/y szpi-
talne dla pacjentów wymagających ho-
spitalizacji, których życie nie jest za-
grożone. Wówczas część istniejących 
oddziałów szpitali można byłoby prze-
kształcić na potrzeby walki z pande-
mią i zakażonych pacjentów.

Z tego co pamiętam, w latach 60. 
i 70. mówiło się, że budowane szko-
ły „tysiączki” miałyby w czasach kry-
zysu militarnego służyć jako szpitale 
polowe. Stąd szerokie korytarze, sze-
rokie drzwi do sal, część sal wyposa-
żonych w instalacje wodną, oddziel-
ne pomieszczenia przy salach dla na-
uczycieli-pielęgniarek itd. Warto mieć 

w pamięci ten budynek w razie cze-
go… Przynajmniej na parę miesięcy, 
bo szpital na dłuższy okres czasu w ta-
kim miejscu, w sąsiedztwie budynków 
przy ulicy Przyjaźni raczej nie miałby 
racji bytu.

Pozdrawiam Adam P.
- mieszkaniec Michałkowic

(dane do wiadomości Redakcji)
Zarząd SSM: Dziękujemy za prze-

kazany pomysł, poruszający istot-
ny problem w obecnych czasach. 
Zgodnie z Pana sugestią treść prze-
kazujemy do Urzędu Miasta.

Utworzyć miejsce...
Droga Redakcjo.

Grupa mieszkańców Bytkowa 
w większości będąca członkami Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, w trosce o otaczające nas środo-
wisko, postanowiła na niezagospoda-
rowanym terenie, w sąsiedztwie tere-
nu SSM utworzyć miejsce odpoczyn-
ku i rekreacji i z wybiegiem dla psów. 
W ramach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2021. zgłoszono w UM Siemia-
nowice Śl. projekt pod nazwą Park Le-
śny. W związku ze zbliżającym się gło-
sowaniem od 25. 05. do 07. 06. projek-
tów umieszczenie tej informacji na ła-
mach Gazetki Moja Spółdzielnia – liczy 
się kolejność i ilość głosów. W imieniu 
stu osób, którzy poparli to przedsię-
wzięcie, podpisując listę poparcia ży-
czymy Zarządowi SSM oraz redak-
cji gazetki „Moja Spółdzielnia” dalszej 
owocnej pracy na rzecz jej członków.
Z wyrazami szacunku Piotr Machalica 
Zarząd SSM: Popieramy każdą ini-

cjatywę zmierzającą do poprawy 
funkcjonalności otoczenia zewnętrz-
nego. BO jako forma realizacji po-
mysłów zmiany wizerunku i rozwo-
ju miasta prowadzona jest przez 
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie. 
Wszelkie reguły rządzące tym przed-
sięwzięciem, w tym zasady głoso-
wania, zostały ujęte i przedstawio-
ne na stronie www.bo.siemianowi-
ce.pl Z doświadczeń lat poprzednich 
możemy wysnuć przypuszczenie, że 
w odpowiednim czasie pojawią się 
plakaty promujące tę ideę oraz przy-
pominające o zasadach głosowania.

Dziękujemy również za przesłane ży-
czenia. Każda taka forma podziękowań 
jest dla nas niezwykle cenna i miła.

*Tytuł od autora e-maila lub z tekstu 
listu, wypowiedzi telefonicznej.

ciąg dalszy ze str. 5
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MMimo nadzwyczajnej sytuacji, ad-
ministracje starają się realizo-

wać plany remontowe – w miarę 
możliwości swoich i firm zewnętrz-
nych – bez zakłóceń. Najwięcej ro-
bót prowadzonych jest w tym czasie 
na zewnątrz budynków. Część reali-
zowanych mniejszych zadań to od-
powiedź na postulaty mieszkańców.

Osiedle „Centrum”
Trwa jeszcze remont – choć już nie-

wiele pozostało do końca – pierw-
szej z zaplanowanych na ten rok kla-

tek schodowych przy Powstańców 
54A. Kolejne klatki realizowane będą 
w późniejszym czasie – chodzi o ad-
resy Jana Pawła II 17 i Tadeusza Ko-
ściuszki 10.

Jednym z zadań, jakiemu admini-
stracja poświęciła w ostatnich tygo-
dniach więcej uwagi było przygoto-
wanie placów zabaw do użytkowania 
po zniesieniu obostrzenia. Pod koniec 
kwietnia odmalowano m.in. elementy 
zabawowe na placu przy ulicy Ryszar-
da Gansińca.

Niebawem, według informacji ad-
ministracji, m.in. zostaną odremonto-
wane zejścia do piwnic, znajdujące 
się pod wejściami do klatek schodo-
wych przy ulicy R. Gansińca 2, 4 11 
wraz z remontem podestów przy scho-
dach do klatki (jeśli jest taka potrzeba), 
a także zostanie wyrównany chodnik 
w rejonie R. Gansińca 10, jaki nie 
oparł się korzeniom drzew.

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnich 
tygodniach m.in. odnowili (niebieskie) 
miejsca postojowe wyznaczone dla 
osób niepełnosprawnych przy ulicy 
Śląskiej 46-50, a także wymienili po-
ziom wodny w piwnicy przy ulicy Jed-
ności 1.

Osiedle „Młodych”
Z długiej listy robót zawartych w pla-

nie remontów, z miesiąca na miesiąc 

ubywają kolejne pozycje. I tak, zakoń-
czyły się prace malarskie przy ulicy 
Jana Stęślickiego 2. Ekipy robotni-
ków przeniosły się w inny rejon osie-
dla. Przy Alei Młodych 8 i 10, od jakie-
goś czasu zajmują się kompleksowym 
odświeżaniem obu klatek. W tym roku, 
ale w drugiej jego części, odmalowana 

będzie też klatka schodowa przy uli-
cy Bohaterów Westerplatte 4. Teraz 
montowany jest wspólny kanał, prze-
znaczony na instalacje multimedialne.

Po odbiorze technicznym są również 
duże prace, jakie prowadzono w tym 
roku przy ulicy ZHP 10, polegające na 
usuwaniu ciemnozielonej korozji biolo-
gicznej oraz remoncie balkonów. 

Administracja musi również mieć na 
względzie kwestię osiedlowej zieleni. 

W kilkunastu miejscach osiedla pojawi-
ła się potrzeba uzupełnienia żywopło-
tów nowymi sadzonkami. Tak było przy: 
Teatralnej 1-3, ZHP 10, J. Stęślickie-
go 3-6 i Szarych Szeregów 1-4.

Osiedle „Chemik”
W każdym miesiącu są podejmowa-

ne jakieś duże zadania, mające popra-
wić estetykę osiedla tak na zewnątrz, 
jak i w klatkach schodowych. Jest za-
łożenie, aby w tym roku odmalować 
wszystkie sześć klatek przy ulicy Nie-
podległości 60. Powolutku prace te 
idą do przodu, na razie odświeżona 
w całości jest pierwsza z nich – klatka 
„F”. Jednym z zadań towarzyszących 
remontowi jest montaż przy wejściach 
do klatek nowych, mniej podatnych na 
dewastacje, skrzynek na reklamy – to 
stopniowe odejście od drewnianych. 

Przełom kwietnia i maja to również 
kolejne prace związane z pielęgnacją 
lub uzupełnianiem osiedlowej ziele-
ni. Tym razem administracja zleciła, 

na wnioski mieszkańców, uzupełnie-
nie osiedlowych żywopłotów, m.in. przy 
Niepodległości 57 oraz 63 – w pobliżu 
weterynarii, gdzie nowe sadzonki ma-
ją zminimalizować problem wyprowa-
dzania psów „pod okna mieszkańców”. 

Osiedlowi konserwatorzy ostatnio za-
jęli się m.in. naprawą osiedlowych ła-
wek, odświeżeniem urządzeń placów 
zabaw. W planach jest ponadto wy-
miana poziomu zimnej wody w piwnicy 
budynku przy Niepodległości 57A, B.

Przez wiele miesięcy w osiedlu „Che-
mik” prowadzono roboty gazowe, co 
wiązało się z ingerencją m.in. w tere-
ny zielone czy chodniki. Przełom kwiet-
nia i maja to dalsze porządkowanie te-
renów po tych pracach – teraz w re-
jonie Niepodległości 58-64-66. No-
we sieci gazociągowe w ziemi zapew-
nią bezpieczne ich użytkowanie (oby) 
przez wiele lat.

Osiedle „Bańgów”
Zgodnie z planem remontów przy-

stąpiono do systematycznej wymiany 
starych okien piwnicznych na nowe – 
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 
35-59. Już część z nich zamontowano, 
montując również przy tym dodatkowe 
zabezpieczenia antywłamaniowe.

Furtka na klucz i osiatkowanie śmiet-
nika, znajdującego się przy głównej uli-
cy M. Skłodowskiej-Curie, a precyzyj-
niej – na wysokości boiska wielofunk-
cyjnego i budynku oznaczonego nume-
rem „47” to efekt postulatu mieszkań-

ców, jaki przedstawiono podczas tego-
rocznego zebrania osiedlowego. Wów-
czas zwrócono uwagę m.in. na problem 
podrzucania na ten otwarty śmietnik 
wszelkiego rodzaju odpadów. 

Administracja oprócz tego zleciła też 
systematyczne odświeżanie (białkowa-
nie ścian i dezynfekcję) innych osiedlo-
wych otwartych śmietników – np. przy 
Wł. Reymonta 8 czy 36.

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

RobiąRobią

 os. Centrum”. Dobiega końca  os. Centrum”. Dobiega końca 
remont klatki schodowej  remont klatki schodowej  

– Powstańców 54A– Powstańców 54A

os. „Michałkowice”. Trwają prace os. „Michałkowice”. Trwają prace 
związane z remontem elewacji od związane z remontem elewacji od 

strony balkonowej – Wyzwolenia 10strony balkonowej – Wyzwolenia 10

os. „Młodych”. Ściana bez korozji os. „Młodych”. Ściana bez korozji 
biologicznej i z odremontowanymi biologicznej i z odremontowanymi 

balkonami – ZHP 10balkonami – ZHP 10
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Przegląd, a dalej – naprawa lub wy-
miana instalacji odgromowej na bu-
dynkach to jeden z wiodących tema-
tów w administracji. Stopniowo takie 
prace realizowane są na kolejnych bu-
dynkach – teraz przy M. Skłodow-
skiej-Curie 61-67 i 69A-75.

Okres zamkniętych placów 
zabaw i boisk wielofunkcyj-
nych w zasobach SSM spo-
żytkowany został przez admi-
nistracje na konserwację, na-
prawę, wymianę i malowanie 
(według potrzeb) urządzeń 
zabawowych. Dzięki temu, po 
otrzymaniu „zielonego świa-
tła” dla ich otwarcia, praktycz-
nie od razu będzie można 
je udostępnić (zapewne znie-
cierpliwionej już ) młodszej 
części mieszkańców. Tak też 
postąpiła i ADM „Bańgów”.

Pod koniec kwietnia zajęto się też mię-
dzy innymi kanalizacją przy M. Skło-
dowskiej-Curie 17, niwelując wystę-
pujące tu od czasu do czasu problemy 
z prawidłowym odprowadzaniem nie-
czystości z budynku. Wymieniono za-
równo odcinek kanalizacji w piwnicy, 
jak i fragment sieci kanalizacyjnej od 
budynku do studzienki - stąd widoczny 
przekop przy samym budynku.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Jest w osiedlu kilka dużych zadań 

remontowych, jakie admini-
stracja pilotuje od dłuższego 
czasu. Pierwsze z nich doty-
czy budynku, na którym kil-
ka tygodni temu zainaugu-
rowano ogólnospółdziel-
czy „Program usuwania wy-
robów zawierających azbest 
z terenów Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej”, 
tj. przy ulicy Hermana Wró-
bla 2. To, pierwszy budynek 
w skali Spółdzielni, który sta-
nie się, przynajmniej na ja-
kiś czas, pewnym wyznacznikiem te-
go, jak w dalszej części będzie wyglą-
dała realizacja tego potężnego, rozło-
żonego na kilka lat (aż do 2027 roku) 
Programu, na kolejnych budynkach. 
Warto dodać, że poza osiedlem „Tu-
wima”, takie budynki w zasobach SSM 
są jeszcze w os. „Młodych” i w Michał-
kowicach.

Po demontażu płyt i ich wywiezie-
niu do utylizacji, budynek przy ulicy H. 
Wróbla 2 jest stopniowo docieplany 
i malowany, co z tygodnia na tydzień 
odkrywają usuwane rusztowania. 

Drugim dużym realizowanym zada-
niem w osiedlu „Tuwima” jest docie-

plenie budynków przy ulicy Hermana 
Wróbla 15-21. Rusztowania pokrywa-

ją w tej chwili elewację frontową bu-
dynku przy H. Wróbla 17.

Z innych prac na uwagę zasługuje 
np. kontynuacja remontu klatki scho-
dowej budynku przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 9C, gdzie swoją siedzibę 
ma również osiedlowa ADM czy za-
kończony kapitalny remont poszycia 
dachowego budynku przy Hermana 
Wróbla 8A, B i dwóch garaży przy La-
sku Bytkowskim i hydroforni.

Administracja zleciła też przycinkę 
drzew w rejonie weterynarii przy H. 

Wróbla oraz Okrężnej, wymianę urzą-
dzenia zabawowego wielofunkcyjnego 
przy H. Wróbla 7 czy wymianę osie-
dlowych koszy na śmieci według po-
trzeb.

Osiedle „Michałkowice”
Jakiś czas temu robotnicy poddali 

renowacji elewację frontową, szczy-
ty, teraz stopniowo wykonują część 
balkonową budynku przy ulicy Wy-
zwolenia 10. To wciąż największe 
zadanie, jakie realizowane jest w tym 
czasie w michałkowickich zasobach 
SSM. 

Wkrótce będzie ich więcej, bo jak za-
powiada kierownictwo administracji, są 
plany, by w najbliższych tygodniach 
ruszyć z remontem spękanych ścian 
szczytowych (wschodnich) budynków 
przy ulicach Władysława Andersa 6 
i Marii Dąbrowskiej 1.

Prace dekarskie. Niewi-
doczne z dołu, więc tym bar-
dziej o takich wspominać 
warto – to również nieodzow-
ny element każdego planu re-
montów. Zgodnie z tym, wy-
konany został kapitalny re-
mont poszycia dachowego 
budynku przy ulicy Przyjaź-
ni 18, 18A, B. Robót na da-
chach ma być w tym roku 
jeszcze więcej. 

Osiedlowi konserwato-
rzy skupiają się głównie na 

pracach wokół budynków. Do takich 
mniejszych prac należy chociażby wy-
miana ławek – ostatnio przy Wyzwole-
nia 6 czy Emilii Plater 21.

Osiedle „Węzłowiec”
W kwietniu zdecydowana większość 

prac prowadzona była na wolnym po-
wietrzu. Zgodnie z planem remontów 
na 2020 odnowiono (wysunięte) komo-
ry zsypowe budynków przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 7C, 9A, B, 11C i D 
i 13B, czym domknięto ten temat w ca-
łym osiedlu. Najważniejszym zadaniem 

ekipy remontującej było prze-
profilowanie dachu tak, aby 
deszczówka swobodnie spły-
wała do nowo zamontowanej 
rynny i dalej – rury spustowej 
a nie gromadziła się na dachu 
wysuniętej komory.

Innym ważnym zadaniem, 
jakie wykonano ostatnio do-
tyczyło remontu instalacji od-
gromowej i elewacji budynku 
przy Grunwaldzkiej 5A-F. 

Z mniejszych prac warto od-
notować między innymi to, 

że: wypełniono ubytki w drogach ma-
są asfaltową w miejscach, gdzie po zi-
mie zaszła taka potrzeba, odnowiono 
wyznaczone (niebieskie) miejsca po-
stojowe dla osób niepełnosprawnych 
przy Wł. Jagiełły 37A, czy wymienio-
no po przeglądzie części elementów 
zabawowych na placu zabaw przy uli-
cy Władysława Łokietka 2B.

Wznowiono z kolei prace remontowe 
na balkonach budynku przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 13. Aktualnie ekipa 
remontowa zajmuje się segmentem „C”. 
 Rafał Grzywocz

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

RobiąRobią

os. „Tuwima”. Po usuniętych płytach zawierających os. „Tuwima”. Po usuniętych płytach zawierających 
azbest ani śladu – H. Wróbla 2azbest ani śladu – H. Wróbla 2

os. „Węzłowiec”. Niezbędne przeglądy  os. „Węzłowiec”. Niezbędne przeglądy  
i prace na placach zabawi prace na placach zabaw



MOJA SPÓŁDZIELNIA 5/2020 9

Nowe obowiązki
Wraz z rozwojem sytuacji epidemio-

logicznej w Polsce i wprowadzaniem 
kolejnych zaleceń, również dla du-
żych instytucji, takich jak spółdzielnie 
mieszkaniowe, Zarząd Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod-
jął rychłą decyzję nie tylko odnośnie 
ograniczenia bezpośredniego kontaktu 
pracowników z mieszkańcami czy za-
mknięcia obiektów rekreacyjno-sporto-
wych, wypoczynkowych i kulturalnych 
(Dom Kultury „Chemik”), ale i dotyczą-
cą wytycznych dla administracji.

- W związku z prowadzoną akcją de-
zynfekcji miejsc najbardziej narażonych 
na styczność z wirusem, przypomina-
my o CODZIENNYM dezynfekowaniu 
klamek w drzwiach wejściowych, kaset 
domofonowych, kaset w dźwigach oso-

bowych oraz klamek w wiatach śmiet-
nikowych. Czynności te należy wyko-
nywać 2 razy dziennie w godzinach 
6-7 oraz około 15. Jednocześnie prosi-
my o otwieranie okien w klatkach scho-
dowych, celem zapewnienia dopływu 
świeżego powietrza – brzmiał pierwotny 
komunikat, jaki z Zarządu SSM otrzy-
mały wszystkie administracje. 

Za taką informacją poszły kolejne de-
cyzje o stałym zaopatrywaniu admini-
stracji – pracowników biurowych i fizycz-
nych – w rodki ochrony osobistej i de-
zynfekujące, a także stałym monitoro-
waniu ich potrzeb, wykazywanych w ze-
branych tygodniowych statystykach. 
Zerkając w nie można odczytać, że na 
przykład: na przełomie marca i kwietnia 
dostarczono zamówienie dla Spółdziel-
ni na 1000 maseczek ochronnych, 2900 
rękawiczek ochronnych w podziale na 
rozmiary: S, M, L, XL, ponad czterysta 
sztuk 500 ml i 65 sztuk 5-litrowego środ-
ka dezynfekującego.

 Pełny pakiet wydawany jest stale 
przez administracje konserwatorom, 
a także dozorcom, będącym pracowni-
kami SSM. Firma sprzątająca zatrudnia-
na przez SSM sama zaopatruje swoich 
pracowników w maseczki i rękawiczki 

ochronne, Spółdzielnia dostarcza im tyl-
ko środek dezynfekujący. Akcja dezyn-
fekcyjna wpisała się w działalność każ-
dej z siedmiu administracji Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zalece-
nia czyszczenia i dezynfekcji elementów 
klatek budynków, z których najczęściej 
korzystają mieszkańcy są realizowane 
na bieżąco: - Rzeczywiście nasi dozor-
cy czyszczą klamki w drzwiach wejścio-
wych do budynków, do piwnic, do śmiet-
ników, do wind, czyszczą kasety domo-
fonowe przy wejściach do klatek i panele 
dyspozycji dźwigów osobowych. Jeśli są 
poręcze przy wejściach do klatek lub na 
parterach w kierunku pierwszego piętra 
to również je przecierają – wylicza Jo-
lanta Kowal z administracji „Centrum”.

Robić swoje uważając
Mieszkając w  budynku wielorodzin-

nym, nie  jesteśmy w  stanie całko-
wicie odizolować się od  sąsiadów. 
Wspólna klatka schodowa i  winda 
to  miejsca, w  których trudno się nie  

spotkać lub z niej nie skorzystać. Mu-
simy wyjść po  niezbędne zakupy, wy-
nieść śmieci lub  wyprowadzić psa, iść 
do pracy.

Wspólna przestrzeń użytkowa mo-
że być bezpieczna epidemiologicznie 
i nie musi sprzyjać szerzeniu się cho-
roby. Jeżeli każdy z  mieszkańców bę-
dzie dbał o  higienę, przestrzegał zale-
ceń specjalistów i  unikał ryzykownych 
sytuacji, to  ryzyko zakażenia się koro-
nawirusem zdecydowanie się minima-
lizuje. Trzeba przede wszystkim pa-
miętać o: 
- unikaniu dotykania poręczy scho-

dów, chyba że używamy rękawi-
czek ochronnych,

- przecieraniu poręczy podczas mycia 
piętra klatki schodowej, co zresz-
tą jest zapisane w regulaminie obo-
wiązków członków Spółdzielni przy 
sprzątaniu klatki schodowej,

- unikaniu dotykania okolic twarzy 
dłońmi, którymi naciskaliśmy klam-
kę, guziki w  windzie lub  w  domo-

fonie zanim ich nie umyjemy lub 
zdezynfekujemy,

- częstym myciu rąk,
- czasowym odejściu od witania się z  

sąsiadami poprzez uścisk dłoni,
- zachowaniu bezpiecznej odległości 

około 1,5 metra,
- unikaniu gromadzenia się we  wspól-

nych częściach budynku, np. w  
klatce schodowej,

- rezygnacji ze  spotkań pod  blokiem 
większą grupą. 

Czyszczenie i dezynfekcja ze stro-
ny Spółdzielni z jednej strony, z dru-
giej: stosowanie się do zaleceń Mini-
sterstwa Zdrowia są kluczem do utrzy-
mania komfortu zamieszkania i pod-
trzymania zaufania wobec siebie w bu-
dynkach spółdzielczych. Ważnym jest 
także zachowanie pogody ducha i kre-
owanie pozytywnego myślenia. Nie-
którzy dają temu wyraz – patrz zdjęcia 
– i za to im chwała.

 Rafał Grzywocz

Dezynfekcja i ostrożnośćDezynfekcja i ostrożność
CCzyszczenie i dezynfekcja „wrażliwych” elementów budynków miesz-

kalnych i administracyjnych SSM to już codzienność w pracy osiedlo-
wego dozorcy czy pracownika firmy sprzątającej rejon. Rano i popołudniu. 

Czasami, żeby poprawić sobie humor czy podnieść na duchu wystarczy spojrzeć w górę…Czasami, żeby poprawić sobie humor czy podnieść na duchu wystarczy spojrzeć w górę…

 Hermana Wróbla  Hermana Wróbla Przyjaźni Przyjaźni 
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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

s-
69

4/
12

-1
5

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

Czyszczenie i pranie
Tapicerek meblowych

Czyszczenie
Foteli i krzeseł

Czyszczenie
Dywanów i wykładzin

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503

Bezpłatny dojazd na terenie Siemianowic Śl.

515-017-503 BlankCzysto@gmail.com

Więcej na: BlankCzysto.pl

s-
53

9\
8-

19

„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. 

C
E

N
Y
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E

K
L

A
M
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R

U
T

T
O

Odczyty wstrzymane
Niniejszym zawiadamiamy, że w związku z epidemią koronawirusa odczyty podzielników 

oraz wodomierzy przewidziane na miesiąc maj zostają wstrzymane do odwołania.
Nowy termin zostanie podany do Państwa wiadomości za pośrednictwem ogłoszeń w klat-

kach schodowych oraz na stronie www.ssm.siemianowice.pl
(-) Marek Grzyb

Pełnomocnik Zarządu ds. GZM
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
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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 

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

tel. 512 385 600

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

tel. 533 336 454 

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

tel. 662 653 111

SZKOLENIE psów, psie przedszkole, 
porady w wychowaniu, 

tel. 603 882 906 

AWARIE - serwis instalacji elektrycz-
nych, wod-kan, naprawy domowe. 
Usługi 24h, `             tel. 799 971 984

MALOWANIE, tapetowanie, gładzie, 
panele,        tel. 609 255 283

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

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

ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, sufi-
ty podwieszane, gładzie, kafelkowanie, 

tel. 32 245-95-87, 504 593 016 

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego ro-
dzaju naprawy - hydrauliczne (w tym 
WC podtynkowe), c.o., elektryka, ga-
zowe (w tym piecyki), ślusarstwo. Re-
gulacja i naprawa okien, kompleksowe 
remonty. Tanio, solidnie. Najlepszy fa-
chowiec w mieście,  tel. 503 427 475 

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy, 

tel. 668 222 496

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

REM-BUD s.c. - kompleksowe re-
monty domów i mieszkań. Instalacje 
elektryczne, wod-kan, c.o., gładzie, 
kafelkowanie, zabudowy, malowanie 
natryskowe,        tel. 799 971 984

OGŁASZAJ SIE W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO

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

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, 

tapicerki karcherem, skuteczne 

odplamianie, Siemianowice Śląskie,
 tel. 604 243 950

ul. Jana Pawła II 13 Poniedziałek-pią-
tek 8.00-21.00, sobota 8.00-20.00, nie-
dziela 9.00-20.00  tel. 32 761-11-00

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

ul. Wł. Jagiełły 4, Poniedziałek-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. W. Korfantego 5, Poniedziałek-
-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00  
 tel. 32 228-12-18

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

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

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

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

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

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 

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

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o  zwróć 

uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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MIESZKANIOWE

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

KUPIĘ mieszkanie na Bytkowie lub 
okolicy prywatnie, za gotówkę, 
  tel. 791 301 302

KUPIĘ mieszkanie na Bytkowie 2, 
3-pokojowe za gotówkę, osoba pry-
watna. Może być do remontu lub za-
dłużone,  
 tel. 888 989 989, 666 116 114

ZAMIENIĘ mieszkanie 3-pokojowe na 
osiedlu „Chemik” (na parterze z bal-
konem) na kawalerkę na osiedlu „Mło-
dych”,  tel. 505 117 249

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

RÓŻNE

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

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup, 
  tel. 509 954 191

KUPIĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

MAM do wynajęcia garaż od zaraz, ul. 
Przyjaźni,  tel. 603 767 467

SPRZEDAM garaż murowany, ul. Si-
korskiego, Michałkowice, 
  tel. 693 840 010

„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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s-550/5-20

s-639/4-20

Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

SALON ŁAZIENEK
płytki, gresy, wanny, brodziki,  
umywalki, meble łazienkowe…

Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 103  
tel. 32 730-82-22, kom. 506 839 932

www.dekorexpert.pl godziny pn-pt 9-17, sb 9-13
Po godzinach pracy jesteśmy dostępni pod telefonem.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM  POGOTOWIE TECHNICZNE SSM  
- tel. 602 672 890- tel. 602 672 890

DYŻURUJE: DYŻURUJE: 
 poniedziałek 17 poniedziałek 170000-20-200000; ; 
wtorek, środa, czwartek wtorek, środa, czwartek 

15150000-20-200000;;
piątek 13piątek 130000-20-200000;  ;  
sobota 8sobota 80000-20-200000;  ;  

niedziela 8niedziela 80000-20-200000

Nie  zapomni j  posprzątać  po  swo im pup i lu !
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Pielęgniarka wchodzi do sali i pyta 
pacjenta:

- Stolec był?
A on odpowiada:
- Ja tu leżę dopiero dwa dni i nie 

znam jeszcze wszystkich lekarzy.

 J K L
Nauczyciel sprawdza zadanie 

domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy 

odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tego zadania nie odrobiłaś?
- Bo… jestem na diecie. 

 J K L

W przedszkolu Jasiu siedzi na noc-
niczku i płacze.

- Dlaczego płaczesz? - pyta Pani 
wychowawczyni

- Bo pani Zosia powiedziała, że jak 
ktoś nie zrobi kupki to nie pójdzie na 
spacer.

- I co? Nie możesz zrobić...
- Ja zrobiłem, ale Wojtek mi ukradł.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Jednostka natężenia 

prądu elektrycznego; 8. Pali w kotłow-
ni; 9. Kontrakt; 10. Praca kuratora; 11. 
Pełni je straż miejska na naszych osie-
dlach; 12. Rozwija się z pąka; 13. Ptak 
w kominie; 14. Nadzorcza w SSM; 16. 
Okala parcelę; 18. Ojczyzna; 19. Zwar-
ta trójka; 20. Tatarak; 21. Góry lam; 
22. Domek w ogrodzie; 27. „Romeo 
i Julia”; 30. Na piwie; 31. Rodzaj pry-
mitywnego zamknięcia; 32. Litery na 
szyldzie; 33. Gaz szlachetny; 34. Ma-
ły Stanisław; 35. Narzutka futrzana; 
36. Wentyl.

PIONOWO: 1. Kąśliwy utwór; 2. 
W niej pistolet; 3. Rodzaj hydroloka-
tora; 4. Pismo sądowe; 5. Ciastko 
z kremem; 6. Przyganiał garnkowi; 7. 
Wzmacnia siłę ciosu; 14. Tania a sku-
teczna na łamach „Mojej Spółdziel-
ni”; 15. Żargon; 16. Danie w menu; 17. 
Falklandy w Siemianowicach Śląskich; 
23. Miejsce na liście; 24. Jest w pły-
tach acekolowych, które usuwamy 
z budynków; 25. Poklask; 26. Dzielni-
ca Siemianowic Śląskich; 27. Reklama 
na budynku; 28. Komputer do teczki; 
29. Odkrywca Tasmanii.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 26 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 24 maja br. na adres: SSM ul. 
Bohaterów Westerplatte 20 z dopi-
skiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 5/2020 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 5/20 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 04/2020 z hasłem: Wesołego Alle-

luja otrzymują: Bogumiła Witek, ul. 
W. Korfantego 2B, (I nagroda); Nata-
lia Kobielska, ul. Powstańców 54C 
(II); Ewa Prokopczuk, W. Wróblew-
skiego 55 (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór wygranych. Fun-
datorem pierwszej nagrody jest PHU 
MMJ Marcin Janos, a pozostałych Ar-
con s.c. Arciszewscy Barbara i Witold.

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 6 miesięcy.
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Kurczak na piwie
Kurczak ok. 1,60 kg, puszka lub bu-

telka piwa, papryka w proszku słodka 
i ostra, sos sojowy, oliwa lub olej. Inne 
przyprawy wg gustu i smaku.

Kurczaka myjemy i osuszamy. Otwar-
tą dużą puszkę (butelkę) piwa wkładamy 
w tylną część kurczaka – ma stać na pusz-
ce, butelce. Papryki wymieszane z łyżką 
stołową sosu sojowego i z niewielką ilością 
oleju mieszamy na jednolitą masę i sma-
rujemy kurczaka – czynność powtarzamy, 
z 2 razy, w trakcie pieczenia.

Kurczaka wkładamy do piekarnika na 
około 1 do 1 1/2 godz. – zależne od pie-
karnika – i pieczemy w temp. ok. 150°C. 
Podawać z pieczonymi ziemniaczkami, 
sosem czosnkowym i piwkiem.

Pyszna zapiekanka z ziemniaków
1 kg ziemniaków, 4-5 cebul średniej 

wielkości, dwie szklanki startego, żół-
tego sera, kawałek wędzonego bocz-
ku – około 20 dag, dwie garście posie-
kanego szczypiorku, dwie szklanki mle-
ka, sól, świeżo zmielony pieprz, szczyp-
ta chilli w proszku, odrobina oleju. Ziem-
niaki obrać i ugotować. Ostudzić i po-
kroić w plastry. Cebule, boczek obrać, 
pokroić w plastry. Cebulę wraz z bocz-
kiem podsmażyć na odrobienie oleju. 
Do garnka wlać mleko, dodać dwie du-
że szklanki startego sera żółtego i dwie 
garście szczypiorku. Mleczno-serowy 
sos posolić, popieprzyć i dodać chilli. 
Gdy ser rozpuści się w mleku – sos jest 
gotowy. Włożyć część ziemniaków do 
naczynia żaroodpornego, na to nałożyć 
boczek z cebulką i polać sosem. I tak 
aż do wyczerpania składników. Zapie-
kać w piekarniku nagrzanym do ok. 180 
stopni przez około 20-30 minut.

Cebula w kożuszku
3 wielkie cukrowe cebule, 2 szklanki 

mąki, 1 szklanka mleka, 1 jajko, 2 ząb-
ki czosnku, sól, pieprz, 1/4 l oliwy do sma-
żenia, parę rzodkiewek i szczypiorek. Do 
miski wsypujemy mąkę, dodajemy jajko 
i mleko. Mieszamy aż nie będzie grudek. 
Ciasto można przyprawić szczyptą so-
li i pieprzu, a dla pikanterii dwoma ząbka-
mi drobno posiekanego czosnku. Cebu-
le obieramy i kroimy w okazałe talarki. Na 
głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę, a ob-
toczone w cieście talarki wrzucamy na olej. 
Smażymy do uzyskania mocno rumiane-
go koloru. Całość, po wyłożeniu na talerz 
posypujemy posiekanym szczypiorkiem 
i ozdabiamy rzodkiewką. Takie przekąski 
możemy przygotowywać z innych warzyw.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Owszem i to dość 
rozwinięte, ale spe-
cyficzne. Zaśmie-
wasz się z wulgar-

nych kawałów, sam je chętnie opowia-
dasz. Nie krępuje Cię ich dosadność, 
dlatego najlepiej czujesz się w mę-
skim gronie, gdzie przy piwie na wiele 
można sobie pozwolić.

Nie masz przesad-
nego poczucia hu-
moru. Ponad opo-
wiadanie kawałów 

wolisz dyskusję o czymś konkretnym. 
Najbardziej odpowiada Ci towarzystwo 
ludzi prosto i rzeczowo wyrażających 
swoje racje. Nie potrafisz na złośliwo-
ści odpowiedzieć podobną ripostą.

Bliźniak wyróżnia 
się tym, że lubi dow-
cipy aluzyjne, inteli-
gentne, gdzie raczej 

trzeba domyślać się ukrytych treści. 
Nie znosi wulgaryzmów i prostackie-
go humoru. W towarzystwie odzna-
cza się błyskotliwością, którą nie każ-
dy jest w stanie zrozumieć.

Poczucie humo-
ru u Raka jest raczej 
małe, a już na pewno 
nie potrafi się śmiać 

z siebie. Szybko i łatwo się obraża, 
chociaż często nie ma ku temu powo-
du. Nie okazuje tego jednak i ludziom 
trudno się domyślić, czemu Rak nagle 
się od nich odsunął. 

Ludzie, którzy urodzi-
li się pod tym znakiem, 
mają duże poczucie 
humoru. Bardzo lubią 

opowiadać kawały i jeśli ktoś ich słu-
cha, szybko zyskuje ich sympatię. Nie 
są ambicjonalni i nie obrażają się na-
wet, gdy ktoś powie im coś złośliwego.

Panny nie ma-
ją zbyt wielkiego po-
czucia humoru. Ce-
nią to, co konkretne, 

przynoszące korzyść, wzbogacające 
człowieka materialnie czy duchowo. 
Prawie nigdy nie opowiadają kawałów, 
bo zazwyczaj ich nie zapamiętują. 

Jeżeli chcesz zrazić 
do siebie Wagę, za-
cznij opowiadać przy 
niej wulgarne dowci-
py. Na pewno się od 

Ciebie odsunie, bowiem nie znosi wul-
garyzmów. Rozbawiają ją natomiast 
kawały czy historyjki o głębszej treści.

Opowiadając Skor-
pionowi kawał, zasta-
nów się, czy nie weź-
mie tego do siebie i nie 

obrazi się, a co gorsza, nie zacznie 
Cię zwalczać. On sam nigdy nie pomy-
śli, że jego dowcipy mogą kogoś ura-
zić lub sprawić mu przykrość.

Strzelcy mają za-
zwyczaj bardzo rozwi-
nięte poczucie humo-
ru i dobrze czują się 

w każdym towarzystwie. Są weseli, bły-
skotliwi, oryginalni i oczekują tego sa-
mego od innych ludzi. Nie znając towa-
rzystwa – często się jednak zawodzą.

Poczucie humoru 
Koziorożca jest dość 
specyficzne, potrafi 
być, jak to się mówi, 

„duszą” towarzystwa, ale gdy nie ma 
humoru czy coś go gnębi, trudno Ko-
ziorożca wprawić w wesoły nastrój na-
wet najlepszym kawałem.

Ryby, jeśli tylko są 
w dobrym humorze, 
mogą być świetny-
mi kompanami. Sa-

me w towarzystwie świetnie się bawią 
i rozbawiają innych. Są jednak zmien-
ne i gdy nie dopisuje im humor, nic nie 
jest w stanie ich rozśmieszyć.

Wodniki mają po-
czucie humoru, ale 
nie wszystko ich ba-
wi i potrafią dać temu 

wyraz. Przeważnie jako ludzie o wy-
sokiej inteligencji nie lubią prostactwa 
w żadnej postaci. Najbardziej dener-
wują ich prymitywne kawały. 

Czy masz poczucie 
humoru?
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Budżet Obywatelski 2021 – głosowanie 25. 05 do 7.06.
Zależy ci na tym, aby odremontowano chodniki, udrożniono drogę, wykonano miejsca postojowe, a może zro-

biono skwer rekreacyjno-wypoczynkowy i to ze środków miasta? Warto się zmobilizować i oddać głos na swój 
wytypowany projekt obywatelski w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. 

Budżet Obywatelski to wydzielona 
część budżetu miasta, o której przezna-
czeniu zdecydują w głosowaniu miesz-
kańcy a to będzie miało miejsce od 25 
maja do 7 czerwca br. Do rozdyspono-
wania w przyszłym roku jest bagatela 2 
200 000,00 zł (dwa miliony dwieście ty-
sięcy zł). Do realizacji przeznaczone bę-
dą te zadania, które uzyskają najwięk-
szą liczbę głosów, do momentu wyczer-
pania puli środków finansowych.

Od pomysłu do…
Projekty w ramach Budżetu Obywa-

telskiego wychodzą zawsze ze stro-
ny mieszkańców, nierzadko członków 
Rad Osiedli. 

Od  początku brałem czynny udział 
w kolejnych edycjach budżetu obywa-
telskiego. W ten sposób na na-
szych osiedlach powstały bez-
pieczne przejścia dla pieszych 
i wybiegi dla psów. Znaczący 
udział miałem również przy od-
nowieniu Lasku Bytkowskie-
go oraz budowie tężni solan-
kowej w naszym mieście. Zna-
jąc moje społeczne zaanga-
żowanie mieszkańcy Bytkowa 
i „Bańgowa” zwrócili się do mnie 
z prośbą o złożenie projektu do-
tyczącego remontu chodników 
na  naszych osiedlach. Chętnie 
podjąłem się tego zadania – mówi Ja-
kub Nowak z Rady Osiedla „Węzło-
wiec”. - Dziś już wiem, że złożony pro-
jekt został dopuszczony pod głosowa-
nie. Wcześniej projekt konsultowałem 
również z Siemianowicką Spółdzielnią 
Mieszkaniową, która wyraziła zgodę 
na realizację inwestycji na ich dział-
kach - dodaje. Wspomniany projekt za-
kłada: remonty chodników przy ul. Nie-
podległości 58, 61, A. Zgrzebnioka 
25; 38-40, W. Wróblewskiego 71, Wł. 
Jagieły 1 - Grunwaldzka 6, Wł. Rey-
monta 10-12; 46-56, K. Szymanow-
skiego 2, budowę nowego chodni-
ka przy ul. Wł. Jagiełły 27-31, remont 
drogi przy ul. Niepodległości 58, bu-
dowę podjazdu dla osób z niepełno-
sprawnościami przy ul. Wł. Jagiełły 1, 
montaż ławeczek przysiadkowych dla 
seniorów. Całkowity koszt projektu wy-
nosi 440 tys. zł. - Zachęcam wszyst-
kich do udziału w głosowaniu. Jego re-
alizacja poprawi komfort przemiesz-
czania się po naszych osiedlach oraz 

ich estetykę. Liczę na Wasze głosy – 
razem zmieniamy nasze miasto – za-
chęca Jakub Nowak.

– O innym projekcie, jaki ma szansę 
realizacji mówi Jerzy Kurzawa z Ra-
dy Osiedla „Młodych”: - Niebawem 
rozpocznie się głosowanie na projek-
ty w ramach Budżetu Obywatelskie-
go 2021. Jako przewodniczący Ra-
dy Osiedla, chciałbym zachęcić Pań-
stwa do zagłosowania na projekt pn. 
„Budowa  łącznika  ul. J. Stęślickiego 
i ZHP pełniącego funkcję drogi poża-
rowej”. W poprzednich latach budowa-
liśmy parkingi oraz boiska, skwery, si-
łownie na wolnym powietrzu - elemen-
ty infrastruktury poprawiające warunki 
odpoczynku. Teraz chcemy skoncen-

trować się na poprawie naszego bez-
pieczeństwa, więc zgłosiłem wniosek, 
który poprawi i ułatwi przejazd pojaz-
dom służb ratunkowym w osiedlu „Mło-
dych”. Wszyscy widzimy, jak dużo sa-
mochodów parkuje na ulicach, a to 
utrudnia manewrowanie pojazdów, np. 
straży pożarnej, stwarza zagrożenie 
dla parkujących samochodów. Zmień-
my to, zapraszam do głosowania - 
apeluje Jerzy Kurzawa - przewodni-
czący Rady Osiedla „Młodych”.

Są spółdzielcze
Spośród kilkudziesięciu projektów, 

będących pomysłami mieszkańców 
nie brakuje tych dotyczących tere-
nów osiedli Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. I to one dla nas 
spółdzielców winny mieć pierwszopla-
nowe znaczenie.

Na liście odnajdujemy, oprócz wcze-
śniej wspomnianych, m.in. takie pro-
jekty jak: rewitalizacja terenów zielo-
nych „Skwery łączą Siemianowice”, 
gdzie jest mowa o ich wykonaniu mię-

dzy budynkami Kościelna 34-Przyjaź-
ni 24-26 (Michałkowice) oraz Bohate-
rów Westerplatte 4-12-Al. Młodych 
1-2 (os. „Młodych”), remont ulicy Wł. Si-
korskiego wraz z utworzeniem prawo-
skrętu do ulicy Oświęcimskiej (Michał-
kowice), utworzenie „Parku Leśnego” 
- miejsca odpoczynku i rekreacji w re-
jonie ulic ks. J. Kapicy/Alei Młodych 
(os. „Młodych”), remont nawierzchni 
jezdni i wykonanie miejsc parkingowych 

na odcinku dojazdowym poło-
żonym między ulicami Niepod-
ległości 58A-G i A. Zgrzebnio-
ka 1, w sąsiedztwie Siemiano-
wickiego Centrum Kultury, Szko-
ły Podstawowej nr 1 i „Renomy” 
(„Chemik”), a także dalej - projek-
ty: budowy miejsc postojowych 
od skrzyżowania ulic H. Wróbla 
7D w stronę ulicy W. Korfante-
go 2C (os. „Tuwima”), bezpiecz-
nych dojść z osiedla Korfante-
go/Wróbla do przystanków auto-
busowych przy ulicy ks. J. Kapi-

cy oraz obiektów handlowych (os. „Tu-
wima”) czy wymiany nawierzchni pla-
cu zabaw na bezpieczną Powstańców 
54A i urządzeń zabawowych przy ulicy 
R. Gansińca 8 („Centrum”).

Jak zagłosować?
Ustalono, że głosowanie w ramach 

tegorocznej edycji Budżetu Obywa-
telskiego pełnoletnich mieszkańców 
Siemianowic Śląskich zrealizowane 
będzie drogą elektroniczną, poprzez 
stronę internetową: bo.siemianowi-
ce.pl i zamieszczony tam formularz. 
Niekorzystający na co dzień z Interne-
tu, mogą poprosić o pomoc swoich bli-
skich, sąsiadów, a jeśli wszystko ułoży 
się dobrze (luzowanie obostrzeń zwią-
zanych z pandemią) – również pra-
cowników Biblioteki Miejskiej i jej filii 
(w godzinach otwarcia), rozsianych po 
dzielnicach miasta, nawet jeśli nie je-
steśmy w nich zapisani.

Głosowanie – 25. maja do 7. czerw-
ca! Wyniki – do 30 czerwca br. 

Rafał Grzywocz

W ostatnich latach dzięki głosom mieszkańców W ostatnich latach dzięki głosom mieszkańców 
i pieniądzom z BO odremontowano  i pieniądzom z BO odremontowano  
m.in. drogę przy Wł. Jagiełły 25-31m.in. drogę przy Wł. Jagiełły 25-31
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Ze względu na pandemię korona-
wirusa, dyżur redaktora 

 (poniedziałki 15.30-16.30),  
czasowo nie będzie odbywał się

w siedzibie SSM - prosimy  
o kontakt telefoniczny wyłącznie 

pod nr 661 229 858.
Przez 24 godziny na dobę można 

nadsyłać pytania, swoje problemy 
na konto pocztowe „MS”

ssm@poczta.fm
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Segregując śmieci  Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

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


