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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

Nowe pojemniki, nowe problemy

Nowe 
pojemniki

– nowe 
problemyPo dwóch 

miesiącach 
laby

Woda i ścieki – kolejna podwyżka

Senior a Internet
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oferuje mieszkania z garażami  w przyziemiu 
w nowym 3. kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym z windą 

przy Alei Młodych 
obok Siemianowickiego Towarzystwa Tenisowego

powierzchnie użytkowe mieszkań od 56 m2 do 84 m2 - cena 4.200 zł/m2 brutto
cena garażu z komórką 2.150 zł/m2 brutto

Przewidywany termin realizacji inwestycji - grudzień 2019 r. 
Szczegółowe informacje:

tel. 32 609 14-96 32 609 14-67 602 672 332

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

10 września – zapisy

Senior a Internet
Dla niejednego emeryta obsługa komputera, laptopa, skorzystanie 

z Internetu pozostaje „czarną magią”, choć na dobrą sprawę 
od blisko dwóch dekad to świat obok/wokół nas. Odpowiedzią na to wy-
kluczenie cyfrowe jest szkolenie komputerowe w ramach projektu „Ślą-
ska Akademia Senior@”. 

Jest zapotrzebowanie
Śląska Akademia Senior@ to pro-

jekt mający na celu aktywizację osób 
powyżej 65. roku życia w obszarze 
kompetencji cyfrowych poprzez dzia-
łania szkoleniowe i animacyjne. Jest 
on od zeszłego roku realizowany na 

W wakacje szkolenie komputerowe odbywało się m.in. w Domu Kultury „Chemik”

ciąg dalszy na str. 4
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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. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 1700-2000; 
wtorek, środa, czwartek 1500-2000;

piątek 1300-2000; sobota 1200-2000; niedziela 800-2000

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”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

dzinach 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
BRONISŁAW BREGUŁA, ADAM CEBULA*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
7. października 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 4. listopada 2019 r. dyżurować będą  

Andrzej Jagiełło, 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, 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
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ciąg dalszy ze str. 2

I N F O R M A C J A

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że

10 października 2019 r. o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, 

którego przedmiotem jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. ul. Wojciecha Korfantego 9a/60  - o pow. 30,52 m2, cena wywoławcza 77.800,00 zł
 8 piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

2. ul. Brzozowa 12/10  - o pow. 41,40 m2, cena wywoławcza 77.700,00 zł
  2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać od 05. 08. do 09. 10. 2019 r. po uprzednim telefonicz-
nym porozumieniu się z:

- Administracją osiedla „Tuwima” (dot. mieszkania przy ul. W. Korfantego 9a/60) pod numerem tel. 32 228-45-47

- Administracją osiedla „Centrum” (dot. mieszkania przy ul. Brzozowej 12/10) pod numerem tel. 32 228-17-39.

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie 
Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 10. 10. 2019 r. do godz. 1030, bądź 
też dzień wcześniej na konto SSM:

83 1020 2368 0000 2102 0022 5706.
Ponadto, prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w Naszej Spółdzielni, któ-

re znajdują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl
Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiada-
nia notarialnego pełnomocnictwa. 

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany nr konta bankowego. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

ZARZĄD SSM

terenie Siemianowic Śląskich, współ-
finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego – Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. Sprzęt komputero-
wy, materiały pomocnicze oraz opieka 
grup są sfinansowane w ramach pro-
jektu. Seniorzy szkolenie od podstaw 
mają za darmo.

Właśnie dobiegają końca zaję-
cia grup, jakie w okresie wakacyjnym 
uczestniczyły w projekcie. - Zapotrze-
bowanie na taki kurs przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Pierwotnie 
jako Gmina mieliśmy zgłoszone do 
projektu 50 osób, a już teraz liczba 
przeszkolonych siemianowickich se-
niorów, którzy wzięli w nim udział to 
150 – relacjonuje Beata Łuczak – ko-
ordynator ds. Seniorów Urzędu Miasta 
i dodaje: - 10-osobowe grupy odbywa-
ły swoje zajęcia w kilku punktach na 

terenie miasta: w Parku Tradycji, Willi 
Fitznera, Bibliotece Miejskiej, Siemia-
nowickim Centrum Kultury „Jarzębi-
na”, a także spółdzielczym Domu Kul-

tury „Chemik” i w siedzibie administra-
cji osiedla „Bańgów”. Teraz przed na-
mi jesienna edycja kursu – zapowiada.

Umiejętność klikania – 
oszczędzone kilometry w nogach
Szkolenie umożliwia każdemu 

uczestnikowi projektu nabycie prak-
tycznych umiejętności obsługi Interne-
tu, komputera, ale też tabletu, telefo-
nu. Na kursie kształtowane są kompe-
tencje pomocne w życiu codziennych 
seniora: komunikacja online, czyli kon-
takt z bliskimi za pośrednictwem Inter-
netu, e-usługi, w tym zakupy i banko-
wość online, usługi medyczne, e-ad-
ministracja i wiele innych. - Na szkole-
niu po prostu oswajaliśmy się z lapto-
pem, Internetem. Współcześnie umie-
jętność obsługi Internetu, smartfona 
weszły w naszą codzienność – zrobi-

my e-zakupy, skorzystamy z promo-
cji, zarejestrujemy się do lekarza, po-
dejrzymy wyniki lekarskie albo godzi-
ny otwarcia jakiejś instytucji online. To 
oszczędność czasu i energii. Po takim 
kursie można nabrać pewności siebie 
w całym tym dzisiejszym świecie cyfry-
zacji – mówi Ewa Ozner, jedna z kur-
santek właśnie kończących szkolenie.

Zapisy
10 września o 9.00 w Parku Trady-

cji w Michałkowicach odbędzie się 
spotkanie organizacyjne, na którym 
będą przyjmowane zgłoszenia do ko-
lejnej, jesiennej edycji kursu. Ponow-
nie utworzone zostaną grupy, dla któ-
rych zajęcia odbywać się będą w róż-
nych częściach Siemianowic Śląskich. 
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa udostępni na te potrzeby jed-
ną z sal Domu Kultury „Chemik” i sa-
lę posiedzeń Rady Osiedla przy ad-
ministracji „Bańgów”. Ukończenie kur-
su przy dobrej frekwencji premiowane 
jest nie tylko pozyskanymi umiejętno-
ściami, ale też tabletem - prezentem.

rg

Senior a Internet
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Woda i ścieki razem – 15,49 zł/m3 brutto, w tym woda – 6,56 zł/m3 brutto, ścieki – 8,93 zł/m3 brutto

Woda i ścieki – kolejna podwyżka
Niestety, mimo wprowadzonych 

decyzją Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego „Wody Polskie” 
– krajowego regulatora cen wody 
i ścieków – nowej taryfy opłat za 
wodę i ścieki, ustalała ceny od 31. 
05. br. do 31. 05. 2020 r., skróco-
no czas jej obowiązywania i decyzją 
nr GL.RET.070.7.82.2018.EK z koń-
ca kwietnie br. wprowadzono nową.

Od 9 sierpnia 2019 r. taryfa dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków na te-
renie miasta Siemianowice Śl. określa 
łączną cenę za 1 m3 wody i ścieków, 
na 15,49 zł brutto, w tym 6,56 zł brutto 
za wodę (6,07 netto) i 8,93 zł brutto za 
ścieki (8,27 netto).

W zatwierdzonej taryfie określonej 
na trzy lata podano także wysokości 
opłat za wodę i ścieki na kolejne la-
ta. I tak:
- od 9 sierpnia 2020 r., cena wody wy-

niesie 6,26 zł netto, a ścieków 8,50 
zł netto.

- od 9 sierpnia 2021 r., cena wody wy-
niesie 6,45 zł netto, a ścieków 8,73 
zł netto.
Do cen netto, należy doliczyć poda-

tek VAT w wysokości 8%.
Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej mając na wzglę-
dzie wprowadzona zmianę zmuszony 
został do zmiany wysokości zaliczek 
ustalonych w czynszach.

Stosowne zawiadomienia z informa-
cją o tym fakcie wszyscy zamieszkali 
otrzymali już do mieszkań. 

Dotarliśmy do wyjaśnienia wprowa-
dzonej nowej regulacji. Czytamy w nim:

„Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie skróciło czas obowiązy-
wania dotychczasowej taryfy za wodę 
i ścieki, która de facto obowiązywała 
tylko przez dwa miesiące i zatwierdzi-
ło nowe taryfy na terenie naszego mia-
sta. Od 9 sierpnia 2019 r. łączna cena 
za 1 m3 wody i ścieków, wynosi 15,49 
zł brutto, w tym 6,56 zł brutto za wo-
dę (6,07 netto) i 8,93 zł brutto za ście-
ki (8,27 netto).

Wody Polskie są zewnętrznym re-
gulatorem cen. Zanim został on po-
wołany, za ceny usług za dostarcza-
nie wody i odprowadzanie ścieków od-
powiadała gmina, tj. wójt (burmistrz, 
prezydent miasta) – w zakresie wery-
fikacji taryf oraz rada gminy (miasta), 
która miała kompetencje do podjęcia 

uchwały o zatwierdzeniu taryfy. W re-
zultacie uprawnienia związane z regu-
lacją rynku, można powiedzieć, były 
rozproszone lokalnie.

Powołanie organu nadzoru stało się 
zabezpieczeniem interesu odbiorców 
usług, poprzez kontrolę nad wysokością 
opłat tak, aby była ona racjonalna i uza-
sadniona ponoszonymi przez przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyj-
ne kosztami. W konsekwencji odbiorcy 
usług nie są uzależnieni od taryfy usta-
lanej samodzielnie przez przedsiębior-

stwo czy gminę na podstawie wyłącznie 
informacji przekazanych przez przed-
siębiorstwo wod-kan, ponieważ jest ona 
analizowana i weryfikowana przez or-
gan nadzoru jakim jest Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wody Polskie przeprowadziły ana-
lizę kryteriów i warunków ekonomicz-
nych przedsiębiorstwa oraz dokona-
ły weryfikacji kosztów, z punktu wi-
dzenia celowości ich ponoszenia. Sie-
mianowice Śląskie nie posiadają wła-
snej oczyszczalni ścieków. Całość 
ścieków jest oddawana do oczysz-
czalni, będącej własnością Katowic-
kich Wodociągów. Również całość wo-
dy jest kupowana od Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów w Ka-
towicach. Ponieważ nastąpił wzrost 
cen u obu firm, w pierwszym przypad-
ku o 4,31% a w drugim o 4%, automa-
tycznie wzrosły koszty w naszych Wo-
dociągach. Poza tym, nowe stawki po-
krywają wszystkie uzasadnione koszty 
eksploatacji i utrzymania urządzeń wo-
dociągowo-kanalizacyjnych oraz kosz-
ty związane z działalnością inwesty-
cyjną. Koszty remontów oszacowano 
zgodnie z Wieloletnim Planem Roz-
woju i Modernizacji Urządzeń Wodo-
ciągowo Kanalizacyjnych na okres od 

czerwca 2019 r. do czerwca 2022 r. 
Aqua-Sprint przewiduje w tych latach 
nakłady na inwestycje w wysokości 
ponad 20 milionów złotych. Obejmą 
one praktycznie całe miasto. W Sie-
mianowicach Śląskich przybywa te-
renów pod inwestycje mieszkaniowe. 
Potrzeba nowych przepompowni ście-
ków, nowych hydroforni i nowych sie-
ci doprowadzających wodę i odprowa-
dzających ścieki, należy więc przezna-
czać coraz więcej nakładów finanso-
wych na inwestycje.

Bardzo ważnym jest stwierdzenie or-
ganu nadzoru, którym są Wody Pol-
skie, że odbiorcy – klienci „nie finan-
sują” zysku Wodociągów, ponieważ 
w nowej taryfie nie wystąpił wzrost cen 
wody i ścieków spowodowany marżą.

Reasumując, głównym powodem 
zmiany taryfy jest wzrost kosztów wy-
nikających z podwyżki cen hurtowych 
wody i ścieków u podmiotów zewnętrz-
nych, na które Aqua-Sprint nie ma 
wpływu, konieczna działalność mająca 
na celu utrzymanie urządzeń wod-kan 
oraz nakłady na inwestycje, szczegóło-
wo określone we wspomnianym Planie.

Istotne również jest to, iż zgodnie 
z nową Ustawą o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków, taryfa została określo-
na na trzy lata.

Od dnia 9 sierpnia 2020 r., cena wo-
dy wyniesie 6,26 zł netto, a ścieków 
8,50 zł netto.

Od dnia 9 sierpnia 2021 r., cena wo-
dy wyniesie 6,45 zł netto, a ścieków 
8,73 zł netto.

Do cen netto, należy doliczyć poda-
tek VAT w wysokości 8%.

Cała decyzja wraz z załączni-
kiem jest opublikowana na stronie  
www.aqua-sprint.pl” pes 
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Osiedle im. Juliana Tuwima
Na wniosek mieszkańców, w sąsiedz-

twie istniejącej już infrastruktury rekre-
acyjno-sportowej przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 9-10, w cieniu wierzby, ad-
ministracja zleciła wykonanie kącika do 

gier planszowych, na który składa się 
stół do gry i ławki. Teren ze skwerem wy-
poczynkowym, boiskiem, siłownią, a te-
raz dodatkową atrakcją jest swoistym 
centrum wypoczynku na wolnym po-
wietrzu mieszkańców tej części osie-
dla. Mniej więcej w tym samym cza-
sie w osiedlu pojawiło się też w sumie 
kilkanaście nowych ławek zamontowa-
nych w różnych jego częściach, zarówno 
przez Spółdzielnię, jak i Urząd Miasta.

Większe roboty widać przy ulicy Her-
mana Wróbla 8, gdzie wciąż prowa-
dzona jest renowacja elewacji. Z kolei 
w rejonie Hermana Wróbla 7, wzdłuż 
drogi, trwa w ramach realizacji projek-
tu z Budżetu Obywatelskiego budowa 
nowego parkingu.

Nie wszyscy operatorzy multimedial-
ni przełożyli jeszcze swoje instalacje 
do przygotowanego korytka w klatce 
schodowej budynku przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 9A, co skutkuje opóź-
nianiem się prac malarskich.

Kwestia bezpieczeństwa budynku 
jest priorytetem, dlatego zgodnie z ter-
minem na kolejnych budynkach osie-
dla wykonano przegląd i naprawę, jeśli 
była taka potrzeba, instalacji odgromo-
wej. Firma zewnętrzna zajęła się „od-
gromówką” przy:

- Wojciecha Korfantego 1, 2,
- Hermana Wróbla 12, 14 i na tym 

nie koniec w tym roku.
Trwa wymiana wodomierzy w budyn-

kach przy Wojciecha Korfantego 2, 
9. W planach w najbliższym czasie są 

i kolejne adresy, między innymi Her-
mana Wróbla 2.

Osiedlowi konserwatorzy według 
zgłoszeń zajmują się wymianą pionów 
i poziomów wodnych.

Osiedle „Młodych”
Jednym z ważniejszych zadań prze-

widzianych do realizacji w tym osie-
dlu w miesiącach letnich są renowa-
cje elewacji kolejnych budynków. Ta-
kie prace trwały kilka tygodni przy ZHP 
7 i szczęśliwie dobiegły końca. Robot-
nicy przenieśli się na kolejny budynek 
– przy ZHP 10. Renowacja ściany za-
chodniej połączona jest z remontem 
balkonów.

W innej części osiedla, przy Bohate-
rów Westerplatte 4-12 rozpoczął się 
remont balkonów ostatniego segmen-
tu budynku – „4”.

Mieszkańcy budynków przy ZHP 7 
i 9 korzystają już ze świeżo oddanych 
do użytku dźwigów osobowych. Przy 
tych adresach oraz ZHP 10 i 11 admi-
nistracja zamontowała też nowe, żółte 
skrzynki gazowe.

Po przeglądzie okazało się, że na-
prawy wymaga część urządzeń zaba-
wowych placu zabaw przy Alei Mło-
dych 3-7, stąd chwilowo nie był on 
udostępniony najmłodszym. W tej 

chwili jednak wszystko wróciło do nor-
my i bez problemu można bezpiecznie 
korzystać z wszystkich urządzeń.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” na pewno 

na uwagę zasługuje zakończenie re-
montu chodników przy budynku Grun-
waldzka 3, co domknęło II etap wy-
miany nawierzchni w tej części osie-
dla. Odremontowane zostały także 
spękane schody terenowe.

Administracja zleca zgodnie z harmo-
nogramem przeglądy instalacji odgro-

mowych poszczególnych budynków. 
Z zaplanowanych 10 na ten rok, cztery 
są już odhaczone. To Władysława Ja-
giełły 1, 2, 29 i Grunwaldzka 6A.

Od dłuższego czasu remontu wyma-
gały schody do klatki schodowej bu-
dynku przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 7A. W sierpniu takowej naprawy do-
konano.

Były też w sierpniu zadania, jakie do-
tyczyły malowania. Odświeżony zo-
stał parter budynku przy Władysława 
Jagiełły 1A, zaś oznakowanie pozio-
me na dużym parkingu poniżej skar-
py między budynkiem Walerego Wró-
blewskiego 26-32A a „Lidlem” znowu 
jest widoczne.

Osiedle „Bańgów”
 Niewiele jest elementów, co do któ-

rych można mieć uwagi odnośnie es-
tetyki osiedla „Bańgów”. Do nich jed-
nak na pewno zaliczają się betonowe 
słupy oświetlenia zewnętrznego. Stop-
niowa wymiana tych słupów wraz z ka-
blami elektrycznymi biegnącymi pod 
ziemią staje się dziś jednym z priory-
tetów na najbliższe lata. W tej chwili, 
w rejonie zabudowań ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie 7-15 trwają pierwsze 
roboty właśnie z tym związane. Stare 

Zgodnie z założeniami
W sierpniu warunki atmosferyczne były ku temu, aby realizować bez 

przeszkód kolejne punkty planu robót. Ważne zadania wykonywane 
są też w klatkach schodowych. Sporo jest przeglądów instalacji na i we-
wnątrz budynków. W osiedlach trwa też kolejny pokos trawy.

os. „Węzłowiec”. Kolejny etap odnawiania poziomego 
oznakowania drogowego na parkingach  

– W. Wróblewskiego 26-32A/Wł Jagiełły 2

os. „Bańgów”. Konserwatorzy odnowili między innymi 
pasy drogowe – Wł. Reymonta 2-12

ciąg dalszy na str. 9

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

os. „Młodych”. Oddano do użytku 
dwie kolejne windy – ZHP 7 i 9

os. „Młodych”. Przy ulicy ZHP 
trwa renowacja elewacji kolejnego 

budynku – ZHP 10

os. „Bańgów”. Wkrótce znikną 
stare słupy oświetleniowe  

– M. Skłodowskiej-Curie 7-15

W osiedlach trwają pokosy trawy

os. „Młodych”. Zamontowano nowe skrzynki gazowe 
przy budynkach – ZHP 7, 9, 10, 11

os. „Michałkowice”. Od strony balkonów docieplany 
jest m.in. półszczyt budynku – Wyzwolenia 8

os. „Młodych”. Naprawiono urządzenia zabawowe,  
a plac zabaw ponownie udostępniono 

 – Aleja Młodych 3-7

os. „Tuwima”. Kącik „Pod Wierzbami” z ławkami i stołem do gier planszowych, nowe miejsce spędzania 
wolnego czasu powstał na wniosek mieszkańców przy W. Korfantego 7-9
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Chemik”. Schowane odpady zmieszane, 
schowane i wielkogabarytowe – W. Wróblewskiego 61

os. „Węzłowiec”. Na wejściu do budynku 
Wł. Jagiełły 7A prowadzono remont schodów 

wejściowych. Jeden z biegów się rozsypał

os. Centrum”. Widać niewiele, ale trwa remont 
balkonów – Komuny Paryskiej 13

os. „Węzłowiec”. Remont chodników i schodów 
terenowych cześć II przy budynku Grunwaldzkiej 3 

został zakończony

os. „Centrum”. Odmalowano zaplanowaną na ten rok 
klatkę schodową – R. Gansińca 2

os. „Tuwima”. W rejonie ul. H. Wróbla 2 konserwatorzy 
ADM zamontowali nowe ławki

os. „Chemik”. Usunięto glony ze ścian szczytowych 
wieżowców – W. Wróblewskiego 69-71-73

os. „Bańgów”. Roboty gazowe to wymiana w ziemi 
dziesiątki metrów rur gazowych 
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy ze str. 6
oświetlenie żarówkowe zastąpione zo-
stanie ledowym.

Trwa remont schodów do klatki scho-
dowej budynku przy ulicy Władysła-
wa Reymonta 46. Administracja zleca 
też systematycznie swoim konserwa-
torom odnawianie oznakowania pozio-
mego miejsc postojowych i pasów dro-
gowych. Takie roboty ostatnio wykona-
no na przykład w rejonie budynku przy 
Władysława Reymonta 2-12, na wy-
sokości dyskontu „Biedronka”.

Osiedle „Michałkowice”
Trwają jeszcze roboty dociepleniowe 

na budynku przy ulicy Wyzwolenia 8. 
Wrócono tam między innymi na stronę 
balkonową, aby dokończyć zawieszo-
ne prace na elewacji i półszczycie po 
remoncie tamtejszych balkonów.

Z innych robót warto wspomnieć 
o tym, że trwają prace związane z na-
prawą balkonów przy ulicy Władysła-
wa Sikorskiego 4, a w mieszkaniach 
i garażach na terenie całego osiedla 
prowadzone są badania skuteczności 
zerowania, o czym mieszkańcy sys-
tematycznie informowani są poprzez 

ogłoszenia w klatce schodowej. Kon-
serwatorzy na bieżąco usuwają awa-
rie wodno-kanalizacyjne.

Bezpieczeństwo. W sierpniu przy 
ulicy Emilii Plater 21 usuwano nie-
szczelności instalacji gazowej w piw-
nicy, jakie pojawiły się po wymianie 
sieci zewnętrznej. Z kolei przy uli-
cy Wyzwolenia 6 dokonano prze-
glądu i naprawy instalacji odgromo-
wej budynku.

Osiedle „Centrum”
Na sierpień przewidziano komplek-

sowe roboty malarskie w klatce scho-
dowej budynku przy Ryszarda Gan-

sińca 2. Prace przebiegły sprawnie 
i na koniec miesiąca wszystko było już 
gotowe.

Ważnym zadaniem jest remont bal-
konów. W tegorocznym planie remon-
tów znajdują się trzy adresy:

- Jana Pawła II 21-22,
- Komuny Paryskiej 13. Przy tym 

ostatnim stoją rusztowania, a robotni-
cy zajęli się na razie dwoma z czterech 

segmentów balkonowych. 
We wrześniu, według informa-

cji administracji, ma nastąpić począ-
tek prac związanych z montażem pio-
nu hydrantowego przeciwpożarowego 
w klatce schodowej wieżowca przy uli-
cy Śląskiej 48. Wiąże się to z zalece-
niem straży pożarnej odnośnie zwięk-
szenia bezpieczeństwa mieszkańców 
w razie pożaru. Jakiś czas temu po-
dobny pion hydrantowy zamontowano 
w obu klatkach schodowych budynku 
przy Śląskiej 46.

Konserwatorzy administracji os. 
„Centrum” w sierpniu między innymi 

odnawiali oznakowanie poziome na 
osiedlowych parkingach – np. przy Po-
wstańców i wymienili pion kanaliza-
cyjny w budynku przy ulicy Ryszarda 
Gansińca 7.

Osiedle „Chemik”
 Brak ciemnozielonych glonów na 

ścianach szczytowych elewacji wie-
żowców przy ulicy Walerego Wró-

blewskiego 69-71-73, zlokalizowa-
nych wokół Rynku Bytkowskiego to 
efekt dużych robót, jakie przeprowa-
dzono w ostatnich tygodniach. Na ten 
rok, wszystkie zaplanowane zadania 
związane z usuwaniem korozji biolo-
gicznej z elewacji w tym osiedlu zosta-
ły zrealizowane – łącznie wykonano 
takie prace na pięciu budynkach.

Z nowego zabudowanego i zamknię-
tego na klucz śmietnika korzystają już 
mieszkańcy z klatek budynku przy Wa-
lerego Wróblewskiego 61. Dodatko-
wo, wykonano też osłonięcie miejsca 
składowania materiałów wielkogaba-
rytowych.

Wokół budynku przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 49, gdzie od strony 
głównej bytkowskiej ulicy jest zarów-
no jednokierunkowy wjazd, jak i wy-
jazd z osiedla, wykonano dodatkowe 
oznakowanie poziome strzałkowe, ma-
jące zminimalizować ryzyko wystąpie-
nia kolizji drogowych.

W ostatnich tygodniach administra-
cja miedzy innymi zleciła naprawę ko-
minów na dachu budynku przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 61B, 
odmalowanie wewnętrznych elewacji 
przejść między klatkami schodowy-
mi Niepodległości 64-66 i Walerego 
Wróblewskiego 39-41, a także de-
zynfekcję komór zsypowych w wie-
żowcach przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 69-71-73. rg

Zgodnie z założeniami

os. „Bańgów”. Była potrzeba wyremontowania schodów do klatki  
– Wł. Reymonta 46

os. „Węzłowiec”. Wymieniono jeden z ostatnich pionów z.w. i c.w.u.  
oraz cyrkulacji w budynku Wł. Jagiełły 1A, B, C
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- Rafał Grzywocz: Nowe przepisy, jakie niedawno we-
szły w życie wprowadzają segregację odpadów na pięć 
frakcji: plastik, papier, tworzywa sztuczne i metale, od-
pady bio oraz zmieszane. Na ile gmina Siemianowice 
Śląskie jest dziś na to przygotowana?

- Damian Kołakowski: - Nasze miasto już przed wej-
ściem w życie Nowego Systemu Gospodarowania Odpada-
mi Komunalnymi było bardzo dobrze przygotowane do nad-

chodzących wówczas zamian. Fakt, że selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych funkcjonowała w zabudowie wielo-
rodzinnej już od 2003 roku niewątpliwie przyczynił się do 
tego, że wprowadzone zmiany były jedynie formą rozwo-
ju a nie nowości. Aktualnie w ramach rozbudowy systemu 
zbiórka frakcji BIO zaczęła funkcjonować w osiedlach spół-
dzielczych.

Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach uzupełnienia 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyposażył do-
datkowo istniejące zestawy do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w specjalistyczne pojemniki na odpady komu-
nalne ulegające biodegradacji tzw. kompostery. Pojemniki 
przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji są koloru 
brązowego o pojemności 240l. Pojemniki te są wyposażo-
ne w otwory wentylacyjne oraz kratki odciekowe, mające na 
celu zniwelowanie nieprzyjemnego zapachu oraz ułatwienie 
gromadzenia frakcji „BIO”. Na każdym pojemniku znajduje 
się informacja na temat prawidłowej segregacji.

Aktualnie mija miesiąc, od kiedy pierwsze pojemniki na 
„BIO-odpady” stanęły przy naszych zestawach do selektyw-
nej zbiórki. Początki bywają trudne – i tak jest również w tym 
przypadku. Jednak mam nadzieję, że selektywna zbiórka tej 
frakcji za niedługo przestanie być problemem dla mieszkań-
ców bloków, a stanie się naturalnym zachowaniem – tak jak 
w przypadku plastiku czy tworzyw sztucznych. 

- Wielu mieszkańców, nieśledzących zmian w przepi-
sach dotyczących gospodarki opadami komunalnymi, 
zaskoczonych było, ni stąd ni zowąd pojawieniem się 
przy (na) ich śmietnikach brązowych pojemników. Czy 
Miasto planuje zorganizować jakąś akcję informacyjną? 
Słychać głosy, że tego brakuje.

- DK: Informację na temat zamiaru podstawienia pojem-
ników pojawiały się już od pewnego czasu w lokalnych 

mediach. Informacje wcześniej oraz także teraz na bieżą-
co pojawiają się na stronie UM www.siemianowice.pl oraz 
lokalnej gazecie „Głos Miasta”. W Państwa gazecie rów-
nież wspominaliśmy niejednokrotnie o planowanym zaku-
pie przez Gminę tego typu pojemników. Ponadto Wydział 
organizuje różnego rodzaju kampanie informacyjno-eduka-
cyjne. Ostatnia tego typu akcja miała miejsce w Domu Kul-
tury „Chemik” podczas półkolonii, gdzie edukacji zaczerp-

nęli najmłodsi mieszkańcy miasta. Informacje na temat sys-
temu gospodarowania odpadami są również dostępne dla 
mieszkańców pod adresem: https://bip.msiemianowicesl.
finn.pl/bipkod/042.

- Jakie są obserwacje Zarządu SSM po pierwszych ty-
godniach funkcjonowania systemu selekcji odpadów 
poszerzonego o bioodpady?

- Marek Greiner: To trudny początek. Była taka koncep-
cja, by brązowe pojemniki na bioodpady postawić koło kon-
tenerów na surowce wtórne. Patrząc jednak na zawartość 
tych pojemników, do których niestety w wielu miejscach 
wrzuca się wszystko, w tym resztki mięsa, czy też na oba-
wy mieszkańców, że mogą być one „magnesem” dla bez-
domnych albo gryzoni, wydaje się, że lepszym rozwiąza-
niem będzie schowanie ich do zamykanych na klucz stano-
wisk kontenerowych. Również ze względu na samą estety-
kę tych stanowisk.

- Niska jest w tej chwili jeszcze świadomość mieszkań-
ców, w jaki sposób i co do brązowych pojemników wrzu-
cać. Poza odpadami luzem, można zobaczyć takie od-
pady wyrzucone w workach foliowych, nie mówiąc już 
o śmieciach, jakie powinny znaleźć się w pojemnikach 
na zmieszane, czy nawet ubraniach…

- DK: Dla mieszkańców nieruchomości wielorodzinnych 
jest to nowość. Zdaje sobie sprawę, że potrzeba trochę 
cierpliwości i czasu, aby mieszkańcom selektywna zbiór-
ka frakcji BIO „weszła w krew” i odbywała się w sposób 
prawidłowy. Jednak, żeby to ułatwić na każdym pojemni-
ku zamieszczona została informacja dotycząca popraw-
nego segregowania tej frakcji. Należy pamiętać, że do po-
jemników powinna trafiać wyłącznie wyselekcjonowana 
frakcja. Odpady nie mogą znajdować się w workach folio-
wych, reklamówkach lub innych pojemnikach – zgodnie 

W brązowych pojemnikach niestety ląduje wszystko Klapa otwarta czy zamknięta?

Odpady komunalne

Nowe pojemniki, nowe problemy
O tym, po co postawiono brązowe pojemniki i o problemach z tym związanych rozmawiamy z Damianem 

Kołakowskim – Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
i Markiem Greinerem – Pełnomocnikiem Zarządu SSM ds. Technicznych
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z opisem znajdującym się na pojemniku pod komunikatem 
„NIE WRZUCAJ”.

- Po pierwszych tygodniach użytkowania widać już, co 
jest jednym z największych problemów: muchy, musz-
ki, larwy, osy, jakie ciągną do bioodpadów. Obawiam się 
trochę, że mieszkańców ten „kontakt” raz, dwa zniechę-
ci i brązowe kubły omijać będą szerokim łukiem… Jest 
w Urzędzie Miasta jakiś pomysł na to, aby tego uniknąć? 
W dyskusji wśród siemianowickich zarządców nierucho-
mości mówiło się m.in. o dodatkowych woreczkach bio-
degradowalnych…

- DK: Zdaję sobie sprawę, 
że tego typu uciążliwości się 
zdarzają. Jest lato i zawartość 
pojemników jest narażona na 
wysokie temperatury. Rozwa-
żany jest w najbliższym cza-
sie zakup worków, które są 
w 100% kompostowalne i bio-
degradowalne. Worki wykona-
ne są ze skrobi ziemniaczanej 
lub kukurydzianej. Oddycha-
jący materiał sprawia, że od-
pady spożywcze są chłodniej-
sze i suchsze, co zmniejsza 
ich nieprzyjemny zapach. Ma-
teriał ten stanowi również po-
twierdzoną barierę dla bakterii, wirusów, zarodników i pleśni. 

Analizujemy możliwość zakupu w celu zachęcenia do 
zbiórki bioodpadów 8 litrowych worków – około 200 tysięcy 
sztuk – tak, aby mieszkańcy mogli je przetestować. W sytu-
acji, kiedy tego typu worki sprawdzą się mieszkańcy będą 
mieli możliwość ich dalszego samodzielnego zakupu. 

Obecność owadów może wystąpić w trakcie wysokich 
temperatur, jednak larwy czy innego rodzaju insekty są 
spowodowane nieprawidłową segregacją frakcji. W sytu-
acjach, w których mieszkańcy wrzucają do pojemników od-
pady, które nie powinny się w nich znaleźć np. mięso lub in-
ne odpady pochodzenia zwierzęcego czy też resztki jedze-
nia. Nie dość, że cała zawartość kubła nie nadaje się do re-
cyklingu, ponieważ jest ona skażona tymi odpadami, to na-
rażamy zdrowie swoje i swoich sąsiadów. 

- Z jaką częstotliwością w skali miesiąca brązowe po-
jemniki na bioodpady są opróżniane? Jak często będą 
one czyszczone? Temat świeży, ale już dziś pojawiają 
się komentarze, że niewywożone regularnie mogą sta-
nowić zagrożenie epidemiologiczne w środku osiedla.

- DK: Pojemniki są odbierane dwa razy w tygodniu we-
dług ustalonego harmonogramu. Mycie i dezynfekcja po-
jemników odbywać się będzie raz na kwartał. 

- I myśli Pan, że to wystarczy?
- DK: W przypadku sytuacji wymagających interwencji 

także częściej. Tak jak wspominałem przed chwilą, głów-
nym problemem jest zła segregacja tej frakcji, czyli na-
gminne wyrzucanie do pojemnika, pomimo jasnego zaka-
zu, resztek jedzenia oraz mięsa. 

- Obchodząc osiedla spółdzielcze można zauważyć, że 
część pojemników ma zamknięte klapy, część otwarte. 
Jak ma być prawidłowo?

- DK: Pojemniki te posiadają specjalistyczne kratki odcie-
kowe oraz otwory wentylacyjne, tak więc to, czy pojemni-
ki będą otwarte czy też nie, nie powinno mieć znaczenia. 
Z uwagi jednak na fakt, że mieszkańcy nie segregują jesz-
cze tej frakcji do końca w odpowiedni sposób, lepiej jeżeli 
będą zamykane. Warto zwrócić uwagę na to, żeby pojem-
niki, jeżeli jest taka możliwość, znajdowały się w zacienio-
nym miejscu.

- Musimy segregować odpady. Nie chodzi przecież 
o „wypełnienie zachcianki” unijnej elity czy naszego 
ministra a o nasze środowisko naturalne, o nas i kolej-

ne pokolenia mieszkańców 
(nie tylko ludzi) Ziemi. O od-
padowe odciążenie. Mówi-
ło się swego czasu o zwięk-
szeniu w mieście kontro-
li nad tym, czy mieszkań-
cy nieruchomości segregu-
ją odpady tak jak deklarują. 
Jak dziś to wygląda?

- DK: Zgadza się, Selek-
tywna zbiórka odpadów ko-
munalnych w naszym mie-
ście jest obowiązkowa! 
Zapominają często jed-
nak o tym nasi mieszkań-
cy, w tym przede wszystkim 

mieszkańcy osiedli, czyli zabudowy wielorodzinnej. Ze 
względu na to, że z jednej wiaty śmietnikowej często ko-
rzysta kilka budynków – czasami nawet kilkuset miesz-
kańców, łatwo zachować anonimowość i nie dać się 
przyłapać na braku segregacji odpadów. Nie zapominaj-
my jednak, że jest to nasz obowiązek wynikający z pra-
wa miejscowego i za brak jego przestrzegania mogą nas 
czekać upomnienia, a nawet grzywny. Niestety w takich 
przypadkach bardzo trudne jest złapanie czy ukaranie 
sprawcy na „gorącym uczynku” i „wlepienie” mu przez od-
powiednie służby mandatu.

W takich przypadkach, gdzie segregacja odpadów komu-
nalnych jest wyraźnie lekceważona przez mieszkańców, 
podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie usta-
wy o utrzymaniu i czystości przekazuje Gminie raport z wy-
kazem nieruchomości, na których, obowiązek prowadzenia 
selektywnej zbiórki wyraźnie nie jest przestrzegany. W ta-
kich sytuacjach Gmina może nakładać w formie decyzji ad-
ministracyjnej wyższą opłatę na wszystkich mieszkańców, 
korzystających ze śmietnika, w którym zaniechana została 
segregacja odpadów komunalnych.

Na szczęście w ostatnim czasie powstało wiele nowych 
zamykanych wiat śmietnikowych, za co należą się podzię-
kowania zarządcom nieruchomości w szczególności Pań-
stwa Spółdzielni. Zamykane wiaty umożliwiają korzystanie 
z nich jedynie przez mieszkańców, którym są przeznaczo-
ne, dzięki temu powoli znika problem związany z tzw. „pod-
rzucaniem” odpadów przez osoby postronne, zatem łatwiej-
sze staje się kontrolowanie przestrzegania obowiązku pro-
wadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez 
Mieszkańców. 

- Dziękuję za rozmowę.

Mija miesiąc, od pojawienia się pierwszych 
pojemników na „BIO-odpady”

Rozwiązania zagadek logicznych:
Kto ma pilota?
Pilota ma Dziadek.
Sześć razy wszystkie i wyjdzie siódma!

1629534870
1840967235
1439786250
1530726489

1287056934
1684235097
-----------------
= 9412306875
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
zatrudni pracowników na stanowisku

KONSERWATOR OGÓLNY
Mile widziane uprawnienia gazowe, elektryczne lub instalacyjne.

CV prosimy składać osobiście w siedzibie
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, pok. 17 

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko konserwatora prowadzonej przez 
Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20, zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych znajduje się na stronie www.ssm.siemianowice.pl

Mając finansowe problemy pamię-
tajmy o możliwości ubiegania się 
o pomoc państwa. 

DoDatek mieszkaniowy przysługuje:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

do których mają tytuł prawny,
2) osobom zajmującym lokal miesz-

kalny bez tytułu prawnego, oczeku-
jącym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.
W przypadku pierwszej grupy osób, 

zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, ze świadczenia mo-
gą skorzystać:
- najemcy oraz podnajemcy loka-

li mieszkalnych (dot. lokali komu-
nalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym czyn-
szowym, mieszkań wynajmowanych 
na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszkanio-
wych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budyn-
kach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane 
z jego zajmowaniem (np. na skutek 
umowy użyczenia).
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 

nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, dający podsta-
wę do przyznania dodatku mieszka-
niowego. Za podstawę przyjmuje się 
kwotę najniższej emerytury, która od 
1. 03. br. wynosi 1100,00 zł. Dodatek 
przysługuje osobom, których średni 
miesięczny DOCHÓD BRUTTO (z po-

datkiem) na jednego członka gospo-
darstwa domowego w okresie 3 mie-
sięcy
poprzedzających datę złożenia wnio-

sku o przyznanie świadczenia nie 
przekracza:

- 175% najniższej emerytury w go-
spodarstwie jednoosobowym tj. 
1.925,00 zł,

- 125% tej kwoty w gospodarstwie wie-
loosobowym, tj. 1.375,00 zł.

Kwota brutto to kwota bez składki:
- emerytalnej, - rentowej, - chorobowej.

Do dochodu nie wlicza się m.in. 
świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z ty-
tułu urodzenia dziecka, dodatku z ty-
tułu urodzenia dziecka, pomocy w za-
kresie dożywiania, zasiłków pielęgna-
cyjnych oraz dodatków pielęgnacyj-
nych, zasiłków okresowych z pomo-
cy społecznej, jednorazowych świad-
czeń pieniężnych i świadczeń w na-
turze z pomocy społecznej, dodatku 
mieszkaniowego.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, 
nie zamyka to możliwości otrzyma-
nia dodatku – jeśli bowiem kwota 
nadwyżki nie przekracza wysoko-
ści dodatku mieszkaniowego, należ-
ny dodatek mieszkaniowy obniża się 
o tę kwotę.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkaniową 
wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby,
- 40 m2 dla 2 osób,
- 45 m2 dla 3 osób,
- 55 m2 dla 4 osób,
- 65 m2 dla 5 osób,

- 70 m2 dla 6 i więcej osób.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkanio-
wą, o więcej niż 30% albo 50% pod 
warunkiem, że udział powierzchni 
pokoi i kuchni w powierzchni użyt-
kowej tego lokalu nie przekracza 
60%. Do dochodu gospodarstwa do-
mowego wlicza się, dochody brutto 
wszystkich zamieszkałych w danym 
gospodarstwie.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli 
wniosek złożymy np. do końca wrze-
śnia, to po jego pozytywnym rozpa-
trzeniu przyznany dodatek otrzymamy 
od 1 października.

DoDatek 
energetyczny

Kolejną formą pomocy państwa dla 
osób posiadających problemy finanso-
we jest dodatek energetyczny. Świad-
czenie zostało wprowadzone noweli-
zacją Prawa energetycznego uchwa-
loną 26 lipca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 984). Jest ono zadaniem z za-
kresu administracji rządowej. Dodatek 
energetyczny wypłacają gminy, któ-
re otrzymują na ten cel dotacje z bu-
dżetu państwa na finansowanie wypłat 
w granicach kwot określonych na ten 
cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny przysługuje 
tzw. wrażliwemu odbiorcy energii elek-
trycznej i jest przyznawany w formie 
ryczałtu.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania oby-
dwu dodatków, zainteresowani uzy-
skają w:

Referacie Dodatków
Mieszkaniowych UM

w Siemianowicach Śl.,
ul. Michałkowicka 105.

Wrażliwy odbiorca, dodatek energetyczny, mieszkaniowy

Pomóż sobie
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Instalacja grzewcza to nie tylko 
grzejnik i pokrętło w mieszkaniu. 
Patrząc całościowo, to cała masa, 
używając żargonu – rur, rurek, za-
worów, pokręteł, izolacji. Sieć cie-
płownicza. 

W miesiącach poprzedzających se-
zon grzewczy 2019/2020 wykonano 
(lub będzie jeszcze wykonane) mię-
dzy innymi:

Osiedle „Chemik”
- Niepodległości 66I – wymiana 

skorodowanego poziomu w piwnicy,
- Niepodległości 58G – wymiana 

pękniętego grzejnika,
- Walerego Wróblewskiego 43, 45, 

47, 55, 57, 59 – zastąpienie starych 
zaworów skośnych na nowe kulowe 
oraz montaż nowych odpowietrzników 
w mieszkaniach.

Osiedle „Centrum”
- Michałkowicka 21A – wymiana 

zaworu głównego centralnego ogrze-
wania,

- Ryszarda Gansińca 2 – wymiana 
instalacji do napełniania zładu c.o.

Osiedle „Młodych”
- Jana Stęślickiego1-2, 3-6, Sza-

rych Szeregów 1-4 – demontaż 
i montaż grzejników przy okazji wy-
miany okien.

Osiedle
 im. Juliana Tuwima

- Okrężna 2 – wymiana podejścia 
pod pion c.o. fi 25,

- Wojciecha Korfantego, Hermana 
Wróbla – wymiana uszkodzonych za-
worów – 15 sztuk.

Osiedle „Michałkowice”
- Stawowa 7, Przyjaźni 46B – wy-

miana poziomu – 35 mb., pionu – 10 

mb, montaż podejść pod piony – 2 
sztuki, zaworów podpionowych – 2 
sztuki.

- Przyjaźni 8, 10B, Obrońców War-
szawy 1, Władysława Andersa 4A, 
8B – wymiana zaworów odpowietrza-
jących – 10 szt. oraz zaworów odcina-
jących – 10 sztuk.

- Przyjaźni 22D, 42A, Emilii Pater 
21A, Stawowa 7 – ułożenie izolacji 
c.o. – 54 mb.

Osiedle „Węłowiec”
- Jana Polaczka 2, 4, 6, 8, Wła-

dysława Łokietka 2, 16, 18, 20, 22, 
24, Grunwaldzka 7, 9, 16, 18 – prze-
gląd i konserwacja węzłów pomiaro-
wych z wyczyszczeniem filtrów i od-
mulaczy.

Osiedle „Bańgów”
- Marii Skłodowskiej-Curie 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, Władysława Rey-
monta 2, 4, 6, 8 – wymiana zaworów 
i termometrów c.o. w rozdzielaczach.

We wszystkich osiedlach miała miej-
sce kontrola urządzeń pomiarowych 
i aparatury regulacyjne oraz spraw-
dzenie właściwego zabezpieczenia 
pomieszczeń, w których się znajdu-

ją (rozdzielacze, węzły c.o.). Odby-
ły się przeglądy połączone z ewen-
tualną wymianą głowic termostatycz-
nych, odpowietrzników automatycz-
nych w klatkach schodowych oraz po-
mieszczeniach gospodarczych. Wy-
mieniano manometry według potrzeb. 
Sprawdzono również stan izolacji in-
stalacji centralnego ogrzewania i we-
dług potrzeb uzupełniono je otuliną 
izolacyjną.

Nie zwlekaj, zareaguj
O wszelkich nieprawidłowościach, 

jakie wynikną podczas rozruchu cen-
tralnego ogrzewania niezwłocznie in-
formujmy administrację właściwą dla 
miejsca zamieszkania!

 rg

Przed sezonem grzewczym
Latem mało kto zastanawia się nad sezonem grzewczym, administracje 

osiedlowe myśleć muszą… W ciągu roku opracowano szczegółowy har-
monogram zadań do wykonania po to, by we właściwym momencie – a ten 
nadchodzi wielkimi krokami – wszystko zadziało jak należy, bez „niespo-
dzianek”.

Lato dobiega końca. Za kilka, może za kilkanaście dni,  
 rozpocznie się nowy sezon grzewczy. Przypominamy 

o sprawdzeniu, czy zawory termostatyczne na naszych grzejnikach 
są odkręcone na maksimum. Podczas przerwy w sezonie grzew-
czym wykonywane są dziesiątki prac konserwacyjno-remontowych 
sieci i instalacji centralnego ogrzewania. O konieczności ich prze-
prowadzenia zbędne jest pisanie. Roboty te wymagają czasami 
spuszczenia czynnika grzewczego, co w konsekwencji przy po-
wtórnym napełnianiu może spowodować zakłócenia (np. zapo-
wietrzenie instalacji) w dostawie ciepła. Otwarty na maksimum za-
wór znacząco eliminuje to zagrożenie.

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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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

Termin Lokalizacja

16. 09.
Niepodległości 57a, b,

Walerego Wróblewskiego 55,
 Grunwaldzka 5a, b, c, d

17. 09.

Niepodległości 57c, d,
Walerego Wróblewskiego 55a,

Grunwaldzka 5e, f, 6c,
Władysława Reymonta 2, 4, 6, 38, 40, 42, 44, 

46, 48,
Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5,

Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9

18. 09.

Niepodległości 59a, b,
Walerego Wróblewskiego 57,

Grunwaldzka 4b, 6a, b,
Karola Szymanowskiego 2,

Władysława Reymonta 8, 10, 12, 26, 28, 50, 
52, 54, 56,

Marii Skłodowskiej-Curie 17, 19, 21, 23, 25

19. 09.

Niepodległości 59c, d,
Walerego Wróblewskiego 59,

Grunwaldzka 4a, c, d,
Władysława Reymonta 26, 28,

Marii Skłodowskiej-Curie 7, 9, 11, 13, 15, 27, 
31, 33, 35, 37,

Karola Szymanowskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14

20. 09.

Niepodległości 61a, b, c, f, g, h,
Walerego Wróblewskiego 26a, b, c, 28a, b, 

30a, b,
Władysława Reymonta 24, 30, 32, 34, 36,

Marii Skłodowskiej-Curie 39, 43, 45, 47, 49

23. 09.

Leśna 7,
 Niepodległości 61d, e, 63a, b, c,
Władysława Jagiełły 2a, b, c, d,
Walerego Wróblewskiego 32,

Władysława Reymonta 14, 16, 18, 20, 22,
Marii Skłodowskiej-Curie 51, 53, 57, 59

14. 10. Powstańców 46a, 54a

15.10.
Komuny Paryskiej 1,

Powstańców 54b,
Wyzwolenia 6a, b

Termin Lokalizacja

16. 10.

Komuny Paryskiej 3,
Powstańców 54c,

Emilii Plater 21,
Wyzwolenia 8a

17. 10.
Komuny Paryskiej 5,

Stawowa 5, 6, 7
Wyzwolenia 8b, c

18. 10.
Komuny Paryskiej 6b, c, 13a, b,

Stawowa 11, 11a,
Wyzwolenia 10a, b,

21. 10. Grunwaldzka 16

Harmonogram odczytu wodomierzy oraz odczytu 
i wymiany podzielników kosztów ogrzewania

14. 10.
Grunwaldzka 2d,

Władysława Jagiełły 7b, c, 9a,
Walerego Wróblewskiego 69 m. 1-78

15. 10.
Grunwaldzka 2a,b, c,

Władysława Jagiełły 7d, 9b, c,
Wróblewskiego 69 m. 79-154

16. 10.
Grunwaldzka 3a, b, c,

Władysława Jagiełły 1a, 7a, 11a, b,
Walerego Wróblewskiego 71 m. 1-78

17. 10.
Grunwaldzka 3d, e, f,

Władysława Jagiełły 1b, c, 11c, 13c,
Walerego Wróblewskiego 71 m. 79-154

18. 10.
Grunwaldzka 7,

Władysława Jagiełły 3a, b, 11d,
Walerego Wróblewskiego 73 m. 1-78

19. 10. Walerego Wróblewskiego 73 m. 79-154

21. 10.
Grunwaldzka 9,

Władysława Jagiełły 3c, 13a

22. 10. Władysława Jagiełły 3d, 13b
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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
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s-541\9-19
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ZHP 9

Grunwaldzka 3

M. Skłodowskiej-Curie 11

W. Korfantego 10

Aleja Młodych 4

Krucza 1

Piaskowa 8

Wł. Reymonta 20

Zielony Konkurs 2019 Czytaj str. 19
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Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło

P a t r o n a t m e d i a l n y :

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

RADY OSIEDLI I ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  os.  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”
OrganizatOrzy Dziękują Wszystkim OsObOm, instytucjOm i FirmOm za Wsparcie i pOmOc

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Stowarzyszenie „NASZ DOM”

Gmina Siemianowice Śląskie
zapraszają na:

     Święto Bytkowa
R y n e k  B y t k o w s k i

7  w r z e ś n i a  2 0 1 9  r .
12:00 – Otwarty turniej w bOule dla dzieci i dOrOsłych

13:30 – Muzyczne wprOwadzenie dO iMprezy

14:00 – Gry i zabawy dla dzieci

14:30 – iMperiuM słOŃca – występ pOdOpiecznych

15:00 – zespół MuzycznO-wOkalny

z sieMianOwickieGO centruM kultury

15:30 – wOkaliści z ii lO iM. jana Matejki
16:00 – wOkaliści z Mdk iM. henryka jOrdana
16:45 – Grupa MuzycznO-wOkalna „raczej tak”

– dk cheMik

17:45 – wręczenie statuetki „laur bytkOwa”
18:00 – duO FeniX - dwa Fyniki

– śląska lista przebOjów

19:30 – krzysztOF kOniarek z zespOłeM (dance)
20:50 – tOby z MOnachiuM – Gwiazda tVs

XVI

Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło
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Te fotografie i wyliczankę 
zniszczeń opatrzyć można 

jednym wspólnym komentarzem: 
Naprawa kosztuje. Kosztuje wyłącz-
nie nas wnoszących comiesięcz-
ne opłaty.

Wśród dewastacji przeważają wszel-
kie uszkodzenia śmietników. Zaskakujące 
jest natomiast zniszczenie ogrodzenia bo-
iska na os. „Węzłowiec” Tam samochód 
stoczył się ze skarpy i taranując jeden płot 
zatrzymał się... dopiero na drugim.

Bulwersujące zaś jest podpalenie 
wystawionych wielkich gabarytów – to 
przy Hermana Wróbla 4-5. Nie oby-
ło się bez interwencji Straży Pożarnej.

Każdy z nas musi wiedzieć, że każ-
da celowa dewastacja czegoś, co mo-

Dbaj o swoje
2000 zł czeka   2000 zł czeka
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Treningów ciąg dalszy
Koniec wakacji nie oznacza pożegnania z treningami piłkarskimi, organi-

zowanymi dla dzieci na boiskach wielofunkcyjnych SSM. Tu sezon let-
ni kończy się dopiero w ostatnich dniach października.

Oprócz atrakcji i zadowolenia, ja-
kie daje uczestnictwo w treningach, 
co jakiś czas organizowane są cie-

szące się dużym zainteresowaniem 
turnieje piłkarskie dla młodych adep-
tów gry w piłkę nożną. Najbliższy we 
wrześniu. 

Turniej w „Bańgowie”
W sobotę, 21 września br. od 10.00 

na boisku wielofunkcyjnym w „Bań-

gowie” zorganizowany zostanie tur-
niej piłkarski dla dzieci biorących udział 
w zajęciach „Piłka nożna w naszych 
osiedlach”. Imprezę współorganizują 

Rada Osiedla i administracja „Bańgów”.
Zapisy? Otwarte

Uczestnictwo w zajęciach nie kosz-
tują nawet złotówki. Wystarczy przyjść 
z dzieckiem na jedno z zajęć i wypi-
sać odpowiednią deklarację, jaką ma-
ją przy sobie trenerzy. Należy pamię-
tać jednak o sztywno ustalonym prze-
dziale wiekowym 7-12 lat (funkcjonu-
ją dwie grupy podstawowe – 7-9 i 10-

12 lat) oraz dodatkowe +12 dla tych, 
którzy wcześniej chodzili na te trenin-
gi, prowadzone jednak tylko w miesią-
cach letnich. rg

Zielony Konkurs 2019
Najładniejsze tegoroczne balkony i przydomowe ogródki jeszcze niewy-

brane. Nadal więc gorąco zachęcamy do typowania adresów… War-
to wyróżnić, choćby poprzez publikację zdjęcia w gazecie, starania sąsia-
dów, bo to między innymi dzięki nim mieszka nam się przytulniej.
Tegoroczny sezon letni jest jed-

nym z najlepszych pod względem ilo-
ści ukwieconych balkonów i zadba-
nych przydomowych ogródków od lat. 

Cieszą takie miejsca/adresy zwłasz-
cza w tych osiedlach spółdzielczych, 
gdzie było ich zwykle mniej na tle 
wszystkich siedmiu, tworzących Sie-
mianowicką Spółdzielnię Mieszkanio-
wą – „Młodych” i „Centrum”. Jak zwy-
kle z kolei pełno ich w „Bańgowie” czy 
„Chemiku”… Zdjęcia patrz str. 16. rg

Terminy zajęć piłkarskich 
na boiskach osiedlowych:
„Michałkowice” - poniedziałki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,  - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Tuwima” – wtorki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,  - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Węzłowiec” – środy

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,  - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Bańgów” – czwartki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
Zajęcia dodatkowe, grupy łączone:

„Węzłowiec” i „Tuwima” – poniedziałki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Wł. Jagiełły 33

„Michałkowice” i „Bańgów” – wtorki: 16.00 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie

głoby służyć miesiącami, latami to 
zbędne wydatki nawet, jeżeli koszt wy-
nosi parę złotych. Ten koszt, który po-
krywamy z naszych wpłat. Te zbędne 
wydatki to po prostu wyrzucanie pie-
niędzy w błoto, naszych pieniędzy, bo 
nikt inny na utrzymanie budynków, ich 
otoczenia nie płaci jak My, tylko My 
sami.

Nagrody czekają
Przypominamy, że non stop aktualna 

jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, 
to znaczy zakończone albo wyrokiem 
sądu, albo ugodą ze sprawcą, który 
zobowiąże się do naprawy zniszczeń 
i pokrycia wszelkich kosztów swego 
wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa 
zgłoszenia, bo nie zamierza pobła-
żać niszczącym wspólne mienie. 

Warto zastanowić się nad ofertą, 2 
tysiące piechotą nie chodzi. Jeże-
li ktoś zamierza przekazać takie in-

formacje, to należy składać je pi-
semnie, bądź telefoniczne w Dzia-
le GZM, tel. 32 6091-405. Dyskrecja 
zapewniona.

A w osiedlach zanotowano:
„Chemik”

- Boisko boule przy Rynku Bytkowskim 
– połamano tablicę punktową,

- W. Wróblewskiego 73 – rozbito szy-
bę w wejściu do korytarza lokator-
skiego.

„Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 1C – rozbito lu-

stro w windzie,
- boisko wielofunkcyjne przy Wł. Ja-

giełły 3-5-7-9 – zniszczono ogro-
dzenie,

- Grunwaldzka 3-5 – urwano klamkę 
w furtce śmietnika.

„Michałkowice”
- place zabaw przy Wyzwolenia

i Przyjaźni 18-22 – uszkodzono 
ogrodzenie.

im. Juliana Tuwima
- Hermana Wróbla 6 – wyrwano samo-

zamykacz w drzwiach wejściowych,
- Okrężna 8 – wyważono wejście do 

śmietnika.
„Młodych”

- Aleja Młodych 6 – nieudana próba 
kradzieży grzejnika w klatce scho-
dowej.

„Centrum”
- Powstańców 54C, Kolejowa 3

– uszkodzono samozamykacze 
w drzwiach do klatki schodowej,

- Michałkowicka – zniszczono wkład-
kę w furtce do śmietnika.
 pes

Dbaj o swoje
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Nie mamy gdzie parkować
Witam.

Piszę w sprawie miejsc parkingo-
wych przy budynku: Komuny Paryskiej 
13. Niestety, w ostatnim czasie gdy 
wracam z pracy w nocy to nie ma wol-
nych miejsc na auto na naszym par-
kingu placowym za blokiem, mało te-
go, nawet na ulicy nie ma miejsc i mu-
szę czasem parkować z dala od do-
mu. Takiego problemu kiedyś nie było, 
od 20 lat zawsze znajdowałem miejsce 
na swoje auto. Nie wiem czy można to 
jakoś rozwiązać, bo miejsca na nowe 
parkingi by się znalazły w obrębie blo-
ku, ale trzeba byłoby je przystosować. 
Proszę o rozważenie takiej możliwości 
i odpowiedź.

Pozdrawiam
A. Stierglitz (mieszkaniec)

Zarząd SSM: W związku z cią-
głym wzrostem liczby samochodów 
wśród mieszkańców naszych zaso-
bów Spółdzielnia stara się sukce-
sywnie zwiększać ilość miejsc par-
kingowych, jednakże ich wykonanie 
musi być zgodne z obowiązujący-
mi przepisami prawa budowlanego 
dotyczącymi zachowania odległo-
ści miejsc postojowych od budynku 
oraz granic działek. Z tego względu 

przy ulicy Komuny Paryskiej 13a, b 
nie ma aktualnie możliwości wyko-
nania dodatkowych miejsc parkin-
gowych w sąsiedztwie budynku.

By najmłodsi mogli 
cieszyć się zabawą

Witam
Jestem mieszkanką ulicy Gansińca. 

Jako matkę dwójki małych dzieci bar-
dzo irytuje mnie fakt, że na naszym 
osiedlu nie ma placu zabaw, który do-
stosowany jest także do tych najmłod-

szych – są dwie huśtawki nienadają-
ce się do takich maluchów. Patrząc na 
inne place zabaw na innych osiedlach 
Nasz wygląda biednie. Czy spółdziel-
nia może coś zrobić w tym kierunku, 
by także najmłodsi mogli cieszyć się 
zabawą na placu zabaw?

Z wyrazami szacunku
Czytelniczka

- dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: W odpowiedzi na 

oczekiwania mieszkańców oraz ma-
jąc na względzie zgłaszane przez 

nich uwagi dotyczące moderniza-
cji placu zabaw w tym rejonie, Ad-
ministracja Osiedla „Centrum” zle-
ciła wykonanie projektu mającego 
uwzględnić wymianę nawierzchni 
a także urozmaicenie urządzeń za-
bawowych dla dzieci w różnym wie-
ku. Obecnie jesteśmy w fazie wybo-
ru wykonawcy wyżej wymienionej 
inwestycji.

Mamy nadzieję, że jeszcze w bie-
żącym roku dzieci w różnych kate-
goriach wiekowych będą mogły cie-
szyć się zabawą na zmodernizowa-
nym placu zabaw.

Trafny i nietrafny 
budżet obywatelski

Przed trzema laty podczas sadze-
nia drzewek Administracja Spółdziel-
ni Korfantego na zgłoszenia lokato-
rów zapewniła, że wzdłuż łącznika po-
między ul. Wróbla 7D a ul. Kapicy wy-
kona chodnik wraz z oświetleniem. Ze 
względu na bezpieczeństwo pieszych 
w tym rejonie – dwukierunkowej uli-
cy. Drzewka zostały posadzone nie-
co dalej uwzględniając nową inwesty-
cję. W połowie sierpnia br. rozpoczę-
to budowę, jednak nie chodnika, na 
co wskazuje szerokość budowy, a no-

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
Od pewnego czasu, a jest tak coraz częściej, Wasze e-

-maile do redakcji adresujecie na inne działy, komórki orga-
nizacyjne Spółdzielni i zastrzegacie, iż dane mają być za-
chowane tylko do wiadomości redakcji. Oczywiście może 
się to zdarzyć, lecz w takich przypadkach Redakcja nie jest 
w stanie zagwarantować tajemnicy danych, zgodnie z wy-
mogami Prawa Prasowego, skoro da-
ny e-mail dociera do nas niejako z ze-
wnątrz przez „pośrednika”. Prosimy 
o baczniejsze adresowanie e-maili do gazety i wysyłanie 
ich wyłącznie na konto redakcji, tj.: ssm@poczta.fm

Słowo zabija
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pi-
sząc 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 mają nie być publi-
kowane, bo takich dopisków nie będzie-

my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. 
Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które oczekujecie 
Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zda-
rzyć, 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.

ssm@poczta.fm
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wych stanowisk parkingowych. Rozu-
miem, że są one potrzebne, jednak 
co z chodnikiem dla pieszych i oświe-
tleniem oraz doświetleniem parkingu 
przy ul. Wróbla 7? Dzwoniąc do Admi-
nistracji pracownicy stwierdzili, że na 
temat obecnej budowy nic nie wiedzą, 
nie mają wglądu do projektu, robi to 
Urząd Miasta z budżetu obywatelskie-
go. Dzwoniłem do Urzędu Miasta, tam 
przeciwnie, dowiedziałem się, że robią 
to co każe im Spółdzielnia. Czy inwe-
stor nie powinien powiadomić Admini-
stracji, że wchodzi na ich teren? Pro-
szę wyjaśnić czy Urząd Miasta wie-
dział, że ma tam być chodnik z oświe-
tleniem? Czy takie projekty są omawia-
ne pomiędzy Spółdzielnią Mieszkanio-
wą a Urzędem Miasta? Wychodzi na 
to, że każdy robi swoje. Tylko rekla-
ma w „Mojej Spółdzielni” mówi o wspa-
niałej współpracy. Poza tym nowe kra-
wężniki będą kilkanaście centymetrów 
od nowych drzewek, co zagraża ich 
uschnięciu przez zniszczenie korzeni. 
Czy Urząd Miasta w tym miejscu od-
nowi zieleń? A powinien! Na łączniku 
będą z dwóch stron parkingi z wylota-
mi na ul. Wróbla i ul. Kapicy. Będzie to 
parking, czy nadal dwukierunkowa uli-
ca? Co dalej z bezpieczeństwem pie-
szych w tym miejscu? Na innych par-
kingach – Wróbla 6 i 7 są wyloty tylko 
w jednym kierunku. Jeśli to był budżet 
obywatelski to do końca nie dopraco-
wany. Budowa parkingu jest potrzebna, 
nie są to stracone pieniądze. Można to 
jeszcze poprawić, dopracować. Za par-
kingiem wybudować chodnik, oświetlić, 
dosadzić drzewek, postawić ławkę.

Chciałem zabrać głos na temat 
jezdni z parkingami bez chodnika, 
a przy okazji doszedł temat budże-
tu obywatelskiego. Czy za budżet 
obywatelski odpowiada Spółdzielnia, 
czy Urząd Miasta. Ktoś daje pomysł, 
ale kto to zatwierdza? Czy odpowia-
da za te pieniądze pomysłodawca? 
Mam tu na myśli przy okazji budżet, 
przez który, to już wyśmiano sie-
mianowiczan w całej Polsce poka-
zując nawet w Teleekspresie. Cho-
dzi o pseudo ławeczki, czyli oparcia 
bez siedzenia. Nie wiem czy podpi-
sujący nie byli wprowadzeni w błąd, 
gdy to podpisywali, albo z siemia-
nowiczan zrobiono sobie przysłowie 
ja... ja. Może jestem pechowcem, ale 
nie usłyszałem na temat „przycupni-
ków” czy jak to nazwać, żadnej do-

brej opinii, żadnego dobrego słowa, 
a było ich wiele.

Na szczęście pracownicy Admini-
stracji Korfantego-Wróbla mają do-
bre pomysły. Na krótkim chodniku od 
cmentarza Św. Antoniego w stronę 
Wróbla postawiono dwie eleganckie 
ławki, na której osoba 80 plus chęt-
nie po drodze spoczęła. Na widok ław-

ki wręcz się ucieszyła, a chodzimy tą 
drogą. To jest poziom myślenia, za ta-
kie pomysły należą się serdeczne po-
dziękowania, co czynię nie tylko w mo-
im imieniu, ale szczególnie osoby 80 
plus. Dla osób 70, 80 plus ławki z opar-
ciem są bardzo potrzebne. By posta-
wić ławkę przy klatce schodowej były 
aż zbierane podpisy. Byłem przeciwny 
ze względu na ewentualne przesiady-
wanie pijaków. Jednak skoro sąsiadom 
zależało również podpisaliśmy zgodę. 
Zdarzy się czasem, że ktoś podchmie-
lony tam usiądzie jednak głównie ław-
ka służy mieszkańcom. Bez budże-
tu obywatelskiego, tylko dobry pomysł 
również za pieniądze Spółdzielców, 
czyli Obywateli. Dobrze mieć takich lu-
dzi w Administracji.

Pozdrawiam
Czytelnik

- imię, nazwisko, email
tylko dla Redakcji

Zarząd SSM: Dziękujemy za prze-
słane uwagi oraz miłe słowa pod ad-
resem administracji i wykonywa-
nych przez nią prac. Dla informacji 
podajemy, że wykonanie chodnika 
od Hermana Wróbla 7 w kierunku ul. 
ks. Jana Kapicy, pomiędzy garaża-
mi a obecnie realizowanym parkin-
giem przez Urząd Miasta w Siemia-
nowicach Śląskich w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego zostanie uję-
te w planie remontów osiedla „Tu-
wima” na rok 2020. Ponadto, wzdłuż 
wspomnianego chodnika posado-
wione zostaną ławki.

Odnośnie Pana uwag dotyczą-
cych oświetlenia parkingu przy ul. 
Hermana Wróbla 7 informujemy, że 
opóźnienie prac związane było z re-
alizacją budowanego parkingu.

Za zaistniałe opóźnienie przepra-
szamy i zarazem informujemy, że 
przedmiotowe oświetlenie wykona-
ne zostanie do końca września br.

Kilka jednobrzmiących 
e-maili...

... dotyczących uciążliwego dla po-
zostałych lokatorów zachowania jed-
nej z mieszkanek budynku przy ul. 
Niepodległości nadesłała nam Czytel-
niczka. Nasza respondentka przytacza 
przykłady w tym m.in. zanieczyszcza-
nia kabiny windy – darujmy sobie opis 
i nadesłane zdjęcia.

E-maile adresowane do redakcji roz-
syłała także do Zarządu SSM i osie-
dlowej administracji.

Jak nam powiedziano kwestią tą Za-
rząd SSM się zajął i podejmuje sto-
sowne prawem przewidziane czynno-
ści w tym rozmowy z rodziną „spraw-
czyni”.

Publikacja ogłoszeń 
Z Redakcją „MS” skontaktowała się 

mieszkanka zasobów SSM, wyraża-
jąc swoje oburzenie faktem publikacji 
na łamach ostatniego wydania gazety 
ogłoszenia jednej z posłanek z ugru-
powania, za którym, jak sądzić nale-
ży nie przepada. Pragniemy przypo-
mnieć, że ogłoszenie to w formie płat-
nej reklamy prasowej dotyczyło dzia-
łalności jej biura poselskiego i brak jest 
tym samym jakichkolwiek przesłanek, 
do odmowy takiej publikacji i to nieza-
leżnie czy mamy okres wyborczy. Ubo-
lewać jedynie należy, że wcześniej 
w mijającej kadencji takich ogłoszeń 
nie zamieszczano.

Pomimo Pani zastrzeżenia o niepu-
blikowaniu listu czujemy się zobowią-
zani by pewne kwestie wyjaśnić. Za-
mieszczanie ogłoszeń bez rozróżnie-
nia na wyborcze bądź inne regulowa-
ne jest Prawem prasowym i innymi za-
pisami prawa. Redakcje nie mają zbyt-
niej swobody by dane ogłoszenie przy-
jąć a inne nie. Ogłoszenia i reklamy nie 
mogą być natomiast sprzeczne z pra-
wem lub zasadami współżycia spo-
łecznego, linią programową. Podsta-
wową przesłanką, jaką my się kieru-
jemy jest m.in. nienaruszanie dobrych 
obyczajów, dobrego imienia innych.

Przypominamy, że publikacje wy-
borcze ukazują się na łamach „Mo-
jej Spółdzielni” od kilkudziesięciu lat 
i mają służyć Czytelnikom po wyborze 
do zaznajomienia ich z działalnością 
wybranych a przed wyborem do za-
poznania z sylwetkami ubiegających 
się o prawo do reprezentowania nas 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 22
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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 

MEBLE na wymiar, kuchnie, 
szafy, garderoby, komody itp., 
ul. Tarnogórska 17,  www.
meblemoryson.pl;   tel. 697 967 840

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 

MATEMATYKA, fizyka: średnia, 
wyższa, przygotowanie do matury, 

tel. 661 149 299 

OFERUJEMY krajowe przewozy 
osób. Wesela, przyjęcia okoliczno-
ściowe, przewóz dzieci, wycieczki, 
przewóz osób niepełnosprawnych, 
Tanio, szybko, solidnie! Napisz i za-
dzwoń do nas!          tel. 513 024 743
Email:  busiki.chorzow@gmail.com   

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 

FIRMA Rem-Kom, kompleksowe re-
monty domów i mieszkań. Instalacje 
elektryczne, wod-kan, c.o., gładzie, ka-
felkowanie, zabudowy, 

tel. 799 971 984  

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 

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

USŁUGI elektryczne, pomiary, 
odbiory,        tel. 600 473 757

SALON urody Siemianowice Śl., ul. Kor-
fantego 5. Zapraszam: Pełna kosmety-
ka, stylizacja paznokci, tel. 502 629 668 

SIEMIANOWICKA Szkoła Gitary. 
Zapraszamy. Zapisy i informacja, 

tel. 501 715 769 

SZKOLENIE psów, psie przedszkole, 
porady,         tel. 603 882 906 

MALOWANIE, tapetowanie, drobne 
remonty,                   tel. 608 383 894

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 KOMPLEKSOWE przeprowadzki, 
utylizacja, 

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

KAFELKOWANIE, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy, 

tel. 668 222 496

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

REGULACJA okien PCV, wymiana 
i naprawa uszczelek, 

tel. 602 314 720 

ANGIELSKI - korepetycje na każdym 
poziomie nauczania, przygotowanie do 
matury, konwersacje, tel. 502 453 556

ANGIELSKI - korepetycje, lekcje, 
tłumaczenia, tel. 32 228-72-64 

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

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

SALON MS STYL, ul. Wróblewskie-
go 67  (Rynek Bytkowski), oferuje 
usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pedi-
cure, pedicure podologiczny, 

tel. 780 090 590

ciąg dalszy ze str. 21
mieszkańców w wybieralnych struktu-
rach władzy. O tym kto natomiast zo-
stanie wybrany nie decyduje redakcja 
lecz wyborca, który przy urnie podej-
muje decyzję zgodną z jego oczekiwa-
niami, przekonaniem, wiedzą.

Słusznie Pani zauważa, że Członko-
wie Spółdzielni mają różne preferen-
cję polityczne. To stwierdzenie jest 
w pełni zgodne z naszym zapatry-
waniem i stąd zamieszczanie ogło-

szeń wyborczych jest dostępne dla 
wszystkich legalnie działających par-
tii, komitetów wyborczych, osób pry-

watnych indywidualnie startujących 
jako niezależni w wyborach do Se-
natu. Kto z tej możliwości korzysta, 
a kto nie to już nie nasza sprawa. 

Nie zabraniamy i nie dyskryminuje-
my. Podkreślamy też, że nie zabie-
gamy o te ogłoszenia, a to że przy-
noszą jakieś określone profity to ra-
czej plus niż minus.

O złożoności odmówienia za-
mieszczania ogłoszeń można pisać 
jeszcze więcej – literatura tematu 
jest ogromna. W razie potrzeby do 
zagadnienia wrócimy.

Piotr Sowisło
redaktor naczelny
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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 2-pokojowe miesz-
kanie przy ul. Kruczej, 
  tel. 605 762 766

DO WYNAJĘCIA 4-pokojowe pierw-
sze piętro w dwupiętrowym domu. 
Pszczelnik, 500 metrów od pola golfo-
wego, ewentualnie + garaż,  
 tel. 605 762 766

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

KUPIĘ mieszkanie 2-3 pokoje, osoba 
prywatna, Bytków, za gotówkę, może 
być zadłużone do remontu, 
  tel. 888 989 989

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, bez 
pośredników może być zadłużone, 

z komornikiem lub innym problemem,  
 tel. 601 456 321

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 52 m2 
na ul. Jagiełły (2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z WC). Budynek po termomo-
dernizacji. Uprzejmie proszę o kontakt 
w godzinach 19-20,  tel. 609 203 067

KUPIĘ mieszkanie i garaż,  
 tel. 881 652 141

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

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

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

RÓŻNE

KUPIĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

KUPIĘ skrzypce i akordeon,  
 tel. 518 228 772

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup, 
  tel. 509 954 191

GARAŻ do wynajęcia, ul. Leśna i ul. 
Duracza, tel. 570 037 778

GARAŻ kupię, wynajmę,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

KUPIĘ garaż w Bytkowie,  
 tel. 887 060 438

KUPIĘ garaż na osiedlu „Chemik”,  
 tel. 507 598 950

KUPIĘ garaż,  tel. 668 335 535

KUPIĘ garaż przy ul. Okrężnej,  
 tel. 695 233 393

KUPIĘ garaż na Chemiku,  
 tel. 795 234 708

KUPIĘ garaż w Siemianowicach Ślą-
skich,  tel. 508 215 355

Nie bądź obojętny  
- za l ikwidowanie dewastacji 

TY też płacisz!!!
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM 
- tel.  602 672 890

DYŻURUJE:
 poniedziałek 1700-2000;
wtorek, środa, czwartek 

1500-2000;
piątek 1300-2000; 
sobota 1200-2000; 
niedziela 800-2000

s-639/4-17

Cena 
producenta
za pomnik

2.700 
złotych!

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka
Siemianowice Śląskie

ul. Przyjaźni 20
tel. 32 228-55-32

667 955 248
www.lechkam.pl

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

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

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

CENY REKLAM BRUTTO

„ M S ”  C Z E K A   N A  T W O J Ą  R E K L A M Ę 
d o  2 0 .  k a ż d e g o  m i e s i ą c a   t e l .  3 2  6 0 9 - 1 4 - 0 5
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NOWOŚĆ — Panorama RTG, Tomografia stomatologiczna — NOWOŚĆ

IMPLANTY, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Usuwanie zębów zatrzymanych i ósemek, resekcje korzeni, odbudowa kości

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

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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SAMODZIELNY 
PUBLICZNY 

ZESPÓŁ LECZNICTWA 
PSYCHIATRYCZNEGO
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Tel: 506 016 187 lub 506 016 195
www.spzlp.pl 

lub www.psychiatriasiemianowice.pl

ZAPRASZAMY 
- jeśli masz problemy z koncentracją, 

pamięcią
- jeśli jesteś smutny, przygnębiony
- jeśli masz problemy ze snem
- jeśli życie Cię przerasta

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA, GRUPOWA, 
PSYCHIATRA, PSYCHOLOG na 

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

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Bywają sytuacje – jak ostatnio w osiedlu „Węzło-
 wiec” – kiedy osy (czasem szerszenie) uwijają sobie 

gniazdo w środku osiedla np. na drzewie. Bywają i ta-
kie, kiedy pojawiają się w otworach, szparach budynku.

Nie jest dobrym rozwiązaniem, gdy na własną rękę pró-
bujemy zlikwidować ich gniazda, tudzież „wybijać” te owa-
dy jeden po drugim. Zdecydowanie właściwym będzie zna-
lezienie specjalistycznej firmy, która się tym fachowo zajmu-
je. Dobrze jest o tym powiadomić osiedlową administrację, 
która również zainterweniuje. rg

Reakcja na gniazdo os, szerszeni

W ostatnim czasie naprzeciwko klatki schodowej 
Grunwaldzka 5D zlikwidowano na drzewie kokon 

z osami
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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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Przypominamy, 
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM
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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 (pianino i gitara) .............13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ......................16.00 – 20.00 
Zespół instrumentalno-wokalny .....................18.00 – 21.00

WTOREK
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „Razem” .............16.00 – 20.00
Ognisko muzyczne (pianino i gitara) .............16.00 – 21.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 20.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.30 – 19.00

ŚRODA
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................14.00 – 19.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00

Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30 
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

CZWARTEK
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00 
Szkoła Muzyki ......................................................................                     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PIĄTEK
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 20.00
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 – 19.00
NIEDZIELA

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

P o ł a m  g ł o w ę

SUDOKU 9/19 
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SUDOKU
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.

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.
Sześć razy wszystkie 

i wyjdzie siódma!
Pomyśl sobie o liczbie, 

dużej liczbie, która ma do-
kładnie wszystkie cyfry, tj. 
10 cyfr. Pomyślałeś/aś? Do-
brze. Teraz znajdź jeszcze 
5 takich liczb, wszystkie po 
dziesięć różnych cyfr. Już? 
Teraz wszystkie sześć liczb 
zsumuj. Nikt nie mówił, że 
będzie łatwo! Policzyłeś/aś? 
Czy wynik jest dużą licz-
bą dziesięciocyfrową, w któ-
rej każda cyfra jest różna? 
Nie? Myśl od nowa, aż uzy-
skasz taki wynik. Czy wiesz 
już, jakie to liczby? 

Kto ma pilota?
Przy stole siedzą: Ma-

ma, Tata, Babcia, Dziadek, 
Ciocia, Wujek i Kuzynka.

Oto co powiedziało każ-
de z nich:

Mama: Pilota ma na 
pewno Wujek

Tata: Coś Ty, pilota 
schował Dziadek albo Ku-

zynka, bo coś jej tak się 
oczy świecą.

Babcia: Nie kłóćcie się, to 
chyba ja mam tego pilota.

Dziadek: Na mnie nie 
patrzcie, ja nie oglądam 
TV i nie mam pilota.

Ciocia: Babcia nie może 
mieć pilota, bo ja go mam.

Wujek: Ludzie, co Wy 
opowiadacie, pilota muszą 
mieć na pewno gospodarze 
domu, czyli Mama lub Tata.

Kuzynka: Skończyłam 
psychologię, więc Wam 
powiem: tylko jedno z Was 
mówiło prawdę.

A że Kuzynka była wzo-
rową studentką, to rzeczy-
wiście ma rację. Kto więc 
ma pilota?

Rozwiązanie SUDOKU 8/19
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J K L
W czasie rejsu blondynka próbuje 

nawiązać rozmowę z siedzącym obok 
chłopakiem:

- Przepraszam, czy Pan też płynie 
tym statkiem?

J K L
Na lekcji przyrody Pani pyta dzieci, 

jakie zwierzątka mają w domu. Dzieci 
odpowiadają:

- Ja mam chomika.
- Ja mam kota.

- Ja mam psa.
- A ty, Jasiu, jakie masz zwierzątko 

w domu? - pyta nauczycielka Jasia.
Jasio zastanawia się i po chwili mówi 

do całej klasy:
- A ja mam wielkiego kurczaka 

w zamrażalniku. 
J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Tłuszcz zwierzęcy; 

8. Naprawa budynku; 9. Udaje innego; 
10. Ruszt; 11. Jedno z naszych osie-
dli; 12. Składak wodniaka; 13. Szereg 
strzałów; 14. Lekki obłęd; 16. Opra-
wa obrazu; 18. Dawna parowozow-
nia – potocznie; 19. Odpady do huty; 
20. Rosyjskie zaprzeczenie; 21. Flisak; 
22. Album filatelisty; 27. Miejsce łasko-
tek; 30. Teoria moralności; 31. Okrasa; 
32. Ukochany Julii; 33. Cukierek na 
patyku; 34. Flamastry; 35. Krewny po 
ojcu; 36. Lasso. 

PIONOWO: 1. Upiększenie na kliszy; 
2. Niebieski zwierzyniec; 3. Szkło imi-
tujące brylanty; 4. Pełni go dziennikarz 
„MS” w każdy poniedziałek w siedzi-
bie SSM; 5. Fundament; 6. Kozacka 
łódź bądź ptak; 7. Kolarski wypadek; 
14. Dom; 15. Koncert lub widowisko; 
16. Polemika; 17. Jedno z naszych 
osiedli; 23. Ozdoba spodni; 24. Miesz-
ka obok; 25. Rzeczy konkretne; 26. Li-
nia łamana; 27. Rodzaj ogrodzenia; 
28. Ważny składnik betonu; 29. Zalicz-
ka na poczet należności.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 14 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 września br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 9/2019 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 9/19 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 08/2019 z hasłem: Sierpniowe kli-
maty: otrzymują: Anna Procek, ul. 
Niepodległości 64B (I); Edyta Toma-

szewska, ul. Pocztowa 11 (II); Bogu-
miła Witek, ul. W. Korfantego 2B (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 wykorzy-

stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 

redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/

krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku 

„Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska i miej-

sca zamieszkania wskazanego w nadesła-

nym rozwiązaniu) do jednorazowego losowa-

nia i publikacji jego wyniku w kolejnym wyda-

niu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 

mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-

nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-

rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-

ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane 

do 6 miesięcy.
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Pomidory 
- Faszerowane (4 porcje) – 8 twardych 

pomidorów, sól, czarny pieprz, 1 kawa-
łek suchej bagietki, 100 ml mleka, 1 ce-
bula, 2 ząbki czosnku, 40 g masła, 400 g 
mięsa wieprzowego mielonego, 1 jajko, 

2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 1 ły-
żeczka drobno przetartego tymianku. 
Pomidory umyć, osuszyć. Ściąć wierzch 
i wydrążać łyżeczką miąższ. Wnętrze 
lekko posolić. Cebulę obrać, posiekać 
poddusić z czosnkiem w niewielkiej ilości 
masła. Suchą bagietkę pokruszyć i na-
moczyć w mleku i dodać: mięso, jajko, 
natkę i tymianek. Całość dobrze wymie-
szać. Napełnić pomidory farszem. Wy-
smarować masłem żaroodporną formę. 
Na każdym pomidorze umieścić kawa-
łeczek masła i przykryć zdjętą wcześniej 
czapeczką. Piec ok. 45 minut w piekarni-
ku w 180°C i podawać na gorąco.

Sałatka pomidorowo-fasolkowa
4 twarde pomidory, 25 dag fasolki 

szparagowej, 2 jajka na twardo, sól, 
pieprz, 4 łyżki majonezu, posiekana 
zielenina. Pomidory umyć, ewentualnie 
zdjąć skórkę - po sparzeniu - i pokrajać 
w talarki. Fasolkę po ugotowaniu i od-
cedzeniu (może być konserwowa) po-
krajać w kawałki. Jajka ugotowane na 
twardo drobno posiekać. Ułożyć na ta-
lerzu warstwę fasoli, przykryć ją war-
stwą pokrajanych pomidorów, lekko 
posolić i posypać pieprzem. Przykryć 
warstwą posiekanego jajka, polać ma-
jonezem i posypać zieloną pietruszką.

Sałatka z serem feta
4 – 6 pomidorów, sól, pieprz – in-

ne przyprawy wg upodobania, 1 ce-
bula, olej, ser feta – 1/2 opakowania. 
Pomidory sparzyć i zdjąć skórkę. Po-
kroić w plasterki lub ćwiartki. Dodać 
posiekaną cebulę i przyprawy. Skro-
pić oliwą. Ser pokroić w kostkę, dodać 
do pomidorów i delikatnie wymieszać. 
Ochłodzić. Podawać z pieczywem lub 
jako samodzielną przystawkę. Ostroż-
nie z solą – ser feta jest słony.

Na zimę
Sałatkowe, dojrzałe pomidory spa-

rzyć i zdjąć skórkę. Pokrajać na ćwiart-
ki, włożyć do słoików, posolić. Można je 
skropić octem (pół łyżeczki na słoik), aby 
zachowały ładny kolor. Pasteryzować 
20 min. od momentu zagotowania się 
wody w temperaturze 90°C. Można też 
do każdego słoika dodać kiszony ogó-
rek, pokrajany w plastry. Wówczas nie 
trzeba pomidorów ani solić, ani skrapiać 
octem. Tak zaprawione pomidory są do-
skonałym surowcem na zimową sałatkę.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Zdecydowanie nie. 
Przeciwnie, w kon-
trowersyjnych sytu-
acjach lubisz wpro-

wadzać swoją wolę. Przy takim cha-
rakterze nie jesteś zazwyczaj lubia-
nym szefem. Podwładni po cichu za-
rzucają Ci tendencje despotyczne. Do-
tyczy to również dzieci.

Byki raczej nie 
ulegają wpływom in-
nych ludzi, chociaż 
dopuszczają dysku-

sję i czasem nawet można je przeko-
nać. Zdarza się to najczęściej ludziom, 
których lubią i do których mają zaufa-
nie. W przeciwnym przypadku nawet, 
jeśli racja jest oponenta, odmawiają.

Pod znakiem Bliź-
niąt zazwyczaj ro-
dzą się ludzie, któ-
rzy mają wyrobione 

własne zdanie. Są jednak skłonni je 
zmienić, jeśli ktoś przedstawi im racje 
nie do podważenia. Rzadko jednak się 
do tego przyznają i są gotowi wma-
wiać, że to było ich zdanie.

Spośród wszyst-
kich znaków Zodiaku 
Rak najbardziej jest 
skłonny uznać rację 

i przychylać się do poglądów innych 
ludzi, szczególnie tych, którzy mu im-
ponują. Panie urodzone pod tym zna-
kiem naśladują przyjaciółki w sposo-
bie ubierania, dekoracji i itp.

W omawianej kwe-
stii Lew nieco podob-
ny jest do Barana, 
chociaż cechy te wy-

stępują u niego w łagodniejszej for-
mie. Lubi narzucać swoją wolę w dro-
biazgach, co bywa uciążliwe dla jego 
żony czy pracowników. W domu trud-
no go przekonać, że coś jest lepsze.

W omawianej kwe-
stii Lew nieco podob-
ny jest do Barana, 
chociaż cechy te wy-

stępują u niego w łagodniejszej for-
mie. Lubi narzucać swoją wolę w dro-
biazgach, co bywa uciążliwe dla jego 
żony czy pracowników. W domu trud-
no go przekonać, że coś jest lepsze.

Wagi chętnie przy-
znają rację osobom, 
które przedstawiają 
rzeczowe argumenty. 

Lubią dyskutować i są zadowolone, je-
śli partnerzy biorą ich zdanie pod uwa-
gę. Same również, jeśli się je potra-
fi przekonać, realizują czyjeś pomysły.

Skorpion z uwagą 
słucha tego, co inni 
mają do powiedzenia. 
Potem długo się za-

stanawia, czy ktoś nie chce mu za-
szkodzić. Jeśli dojdzie do takiego wnio-
sku zwalcza pomysłodawcę. Czasami 
wykorzystuje pomysły przeciwników.

Ludzie spod zna-
ku Strzelca nie lu-
bią długo zastana-
wiać się, dyskuto-

wać, przedstawiać racje, przekony-
wać wzajemnie. Uznają zasadę, że 
jak napisał poeta „tak znaczy tak, nie 
znaczy nie i nad czym tu dyskutować”.

Koziorożcy płci 
obojga są bardzo 
uparci i trudno ich 
przekonać, nawet, 

gdy ewidentnie nie mają racji. Pozo-
rnie zgadzają się z rozmówcą, ale 
najczęściej i tak zrobią po swojemu. 
Czasem ze szkodą dla siebie.

Ludzie spod tego 
znaku są dość zmien-
ni. Raz ulegają wpły-
wom innych, drugim 

razem stawiają opór, który dziwi oto-
czenie. Wiele zależy nie od racji, ale 
od tego, kto je prezentuje, czy Rybie 
ten człowiek imponuje.

Wodnik rzadko 
upiera się przy swo-
ich racjach, pod wa-
runkiem, że dysku-

tant używa rzeczowych, a zwłaszcza 
logicznych argumentów. Sam też nie 
lubi narzucać swojej woli innym i gdy 
tylko zauważa niezgodę, wycofuje się.

Czy łatwo ulegasz 
wpływom innych?
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Jest co pamiętać
Łącznie przez cały okres trwania półkolonii wzięło w nich udział około 

120 uczestników, a przeróżnych atrakcji, zajęć w te niespełna dwa mie-
siące, chyba, namnożono jeszcze więcej – tak da się jednym zdaniem pod-
sumować – w pełni udane – letnie półkolonie 2019 w DK „Chemik”…

Mimo, że od zakończenia półkolo-
nii z Domem Kultury „Chemik” minęło 
już ładnych parę dni, w pamięci dzie-
ciaków w nich uczestniczących z pew-
nością tkwi sporo utrwalonych obraz-
ków i wrażeń. Wielu z uczestników na 
takich pólkoloniach było w ogóle po 
raz pierwszy, jak i w miejscach, które 
w ten czas odwiedzili. Jak wyglądały 
półkolonie w drugim miesiącu ich trwa-
nia i czym zaskoczono półko-
lonistów tym razem?

Praktycznie każdy dzień pół-
kolonii dostarczył dzieciakom 
jakąś dawkę atrakcji. Po for-
malnej części na „dzień do-
bry”, a więc sprawdzenia 
obecności, była już tylko ta 
super-przyjemna część – roz-
rywka. Nierzadko pożytecz-
na rozrywka. I tak do samej 
15.00, a przy wycieczkach au-
tokarowych i dłużej. W pro-
gramie tegorocznych półkolo-
nii w porównaniu do lat ubie-
głych sporo było sprawdzo-
nych punktów. Były jednak i takie atrak-
cje, jakich nigdy wcześniej nie było…

Bodaj największe emocje towarzy-
szyły dzieciom podczas odwiedza-
nych autokarem ciekawych miejsc wo-
jewództw śląskiego i małopolskiego. 
– Poznawaliśmy te miejsca i dużo się 
działo. W któryś dzień wybraliśmy się 
do Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu. 
W życiu nie wiedziałam, że były kie-
dyś czy jeszcze są latające ryby, cho-
dzące ryby. W ten sam dzień byliśmy 
też w Brennej, gdzie kupiłam sobie 
pamiątkę – gumową jaszczurkę. Me-
ga chciałam w tym roku przyjść na te 
półkolonie, wiedziałam co będzie, nie 
zawiodłam się – opowiadała 10-letnia 
Lena Czerwińska. Nowe wiadomości 
z tej wycieczki przywiózł też 8,5-let-
ni Kacper Skalbaniok: – W Muzeum 
Fauny i Flory w Jaworzu dowiedziałem 
się o rekinach, że one tak ludzi nie je-
dzą, my im nie smakujemy i że tyl-
ko w filmach to tak wygląda strasznie 
– relacjonował zaskoczony. W Bren-
nej zaciekawiło między innymi obser-
watorium nietoperzy: – To była najlep-
sza atrakcja. Jak pani zgasiła światło, 
to mogliśmy widzieć, jak wiszą nieto-
perze do góry nogami i odpoczywają 
– mówiła 9,5-letnia Zuzia Prętkiewicz.

Duże wrażenie zrobiła na uczestni-
kach Kopalnia Soli w Bochni. – Bardzo 
fajnie było, gdy zjechaliśmy pod ziemię 
windą, aż pozatykało nam uszy. Oglą-
daliśmy jak to tam wygląda wszystko 
ze soli i można było lizać ściany. Fajna 
była też jazda pociągiem podziemnym 
– relacjonowała 8-letnia Lena Bortlik. 
– Ta stara kolejka rzeczywiście by-
ła fajna. Siedzieliśmy na ławeczkach, 

a ona tak trzęsła się podczas jazdy, 
ale za to był fajny wietrzyk – mówiła 
11-letnia Natalia Żak.

- Wszystkie wycieczki były super. 
Zwiedzaliśmy i kupowaliśmy, bo za-
wsze był czas na to, żeby sobie coś 
kupić, jakieś lody, pamiątka – figurka, 
magnes czy coś innego – mówiła 8,5 
letnia Nikola Cierzniak. Dla 8,5-letnie-
go Dawida Gery najfajniejsza z kolei 
była wycieczka do Koszęcina. Nie dla-
tego, że był tam okazały pałac, w któ-
rej siedzibę ma Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk”, tylko że był tam jeden z naj-
lepszych basenów, na których był: – 
Były tam super zjeżdżalnie. To był bar-
dzo udany dzień. Ciepły dzień, ale wo-
da zimna, co jednak nam w zabawie 
nie przeszkadzało – podkreślał chło-
pak.

Właśnie możliwość korzystania z ba-
senu czy otwartych kąpielisk to obok 
wycieczek atrakcja, która dostarcza-
ła najwięcej radości. – Ciągle się tam 
bawiliśmy. Graliśmy na przykład w ta-
ką grę, że jedna osoba jest pod wodą 
i patrzy, co będzie gdy druga osoba 
wskoczy, jaki efekt. I było tak, że robi-
ły się takie białe bąbelki, taki wir. Ska-
kaliśmy też do wody, graliśmy w ber-
ka – opowiadała 11-letnia Natalia Żak. 

Z wypadów na basen cieszyła się też 
9,5-letnia Zuzia Prętkiewicz: – Pływa-
liśmy, nurkowaliśmy, skakaliśmy do 
wody. Uczyłam nawet moją koleżan-
kę Nikolę pływać – chwaliła się półko-
lonistka.

W sierpniu na uczestników bytkow-
skich półkolonii czekała też wizyta 
w straży pożarnej i… zaznajomienie 
się z tym, jak prawidłowo segregować 
odpady, bo jak zauważyli wychowawcy 
po pierwszych tygodniach, jest u dzie-
ci jednak z tym kłopot. – W straży po-
żarnej było tak, że były podpalane ta-
kie skrzynki, a potem trzeba było je ga-
sić. Tak wygląda akcja strażacka. Do-

wiedzieliśmy też, jak wyglą-
da praca strażaków i o tym, 
że w wolnych chwilach gra-
ją w piłkę ręczną. Widzieliśmy 
też, jak wyjeżdżają na akcję. 
Mówiliśmy też o numerach 
alarmowych, jak mamy postą-
pić w razie pożaru – zrelacjo-
nowała 8-letnia Lena Bortlik.

Półkoloniści w każdym ty-
godniu wychodzili poza ośro-
dek, między innymi na pobli-
skie atrakcje. Przez tych kil-
ka tygodni zawiązały się no-
we przyjaźnie, ale nie tylko – 
Lubiłam, gdy wychodziliśmy 

na place zabaw, nad fontannę. Zako-
chałam się tu, ale on… mnie nienawi-
dzi – śmieje się 8-letnia Kinga Gustof. 
Uczestnicy korzystali też z atrakcji, ja-
kie były dostępne w Domu Kultury: pił-
karzyki, hula-hopy. Wychowawcy or-
ganizowali zabawy, konkursy. Tak na-
prawdę mało było czasu na „nicniero-
bienie”. 

To wieloletnia tradycja, że w ostatni 
dzień pólkolonii odbywa się Bal Prze-
bierańców, poprzedzony wręczeniem 
uczestnikom upominków. Na ten dzień 
zapraszani są goście – współorganiza-
torzy tej letniej dla dzieci atrakcji. Tym 
razem zjawili się: Jolanta Sobek i Ma-
rian Odczyk – członkowie Zarządu 
SSM, Adam Cebula jako przedstawi-
ciel Rady Nadzorczej SSM i przewod-
niczący Rady Miasta oraz Małgorza-
ta Pichen i Adam Skowronek – re-
prezentujący Urząd Miasta. Półkolo-
niści zaskoczyli ich przygotowanymi 
przez siebie pokazami, zaś wszyscy 
mieli na końcu okazję zobaczyć stwo-
rzoną przez seniorów uczestniczących 
w szkoleniu komputerowym prezenta-
cję multimedialną, obrazującą „w pi-
gułce” półkolonie w „Chemiku” 2019. 
Dzieci mówią, że tu jeszcze wrócą…

Rafał Grzywocz

W Muzeum w Wiśle…
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Jak nie na lądzie, to w wodzie…

Segregacja odpadów wpajana od dziecka musi 
przynieść efekt

W Muzeum Beskidzkim w Wiśle…

Na finale półkolonii było tak

Praca strażaka z bliska

W ośrodku też było co robić

W koszęcińskim pałacu trochę historii



J K LJ K LJ K LJ K LMały zajączek budzi się rano i idzie nad rzeczkę. Zaczyna się przeciągać po dobrze przespanej nocy i mówi:- Oj, jak ja się wyśpię, to każdemu dam radę i nie boję się nikogo.W tym samym momencie w lustrze rzeki dostrzega niedźwiedzia stojącego za nim i szybko dodaje:- Ale jak się nie wyśpię, to straszne głupoty opowiadam.J K L Oszczędzając ciepło pamiętaj o prawidłowej wentylacji!!!
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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

Podpis

ssm sierpien

wtorek, 20 sierpnia 2019 20:39:56

s-532/9-19

Przypominamy, 
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZMs-
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Segregując śmieci 
– oszczędzasz Swoje pieniądze

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!


