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e-mail do redakcji:e-mail do redakcji:

ssmssm@@poczta.fmpoczta.fm

NaNa
stronach:stronach:

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

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

ssm@poczta.fm

Wracają dyżury... Wracają dyżury... 
Ten jeden raz             Idzie do przoduTen jeden raz             Idzie do przodu

ul. Śląska 48 – zgłoszenie mieszkankiul. Śląska 48 – zgłoszenie mieszkanki

Wł. Reymonta 50Wł. Reymonta 50

Aleja Młodych 4 – zgłoszenie mieszkańcaAleja Młodych 4 – zgłoszenie mieszkańca

Alfonsa Zgrzebnioka 33Alfonsa Zgrzebnioka 33

Zielony Konkurs 2020

Nie tylko podlewanieNie tylko podlewanie
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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

s-549/03-20

„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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„Pożegnanie wakacji dla dzieci” na Rynku Bytkowskim, 31 sierpnia br, było jedyną imprezą plenerową letnich mie-
sięcy w tym roku, jaką współorganizowała Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zabawa najmłodszym przy 
muzyce sprawiła dużo uciechy.

Ten jeden razTen jeden raz

ciąg dalszy na str. 4
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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17DYŻURUJE: poniedziałek 170000-20-200000; ; 

wtorek, środa, czwartek 15wtorek, środa, czwartek 150000-20-200000;;

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

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 1700 (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

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

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

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

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

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. 8.00-13.00

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 SSM 602 672 890
Pogotowie DŹWIGOWE (całodobowe)  730 330 713

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

Policja 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

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

17 września 2020 r. o godz. 1100 

organizuje przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest ustanowienie 
prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. Al. Młodych 7/21 - o pow. 42,78m2 cena wywoławcza 151.400,00zł 
 6 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

2. ul. Śląska 48b/19 - o pow. 42,78m2 cena wywoławcza 137.600,00zł 
 6 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać do 16. 09. 2020 r. 
po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administracją osiedla „Młodych” 
pod numerem tel. 32-228-39-47 (dot. mieszkania przy ul. Al. Młodych 7/21) oraz 
Administracją osiedla „Centrum” pod numerem tel. 32-228-17-39 (dot. mieszkania 
przy ul. Śląskiej 48b/19).

Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przyjmowana jest 
w Agencji opłat mieszczącej się w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przy ul. Boh. Westerplatte 20 do 17.09.2020 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 obo-

wiązującymi w Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie interneto-
wej www.ssm.siemianowice.pl

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu miesz-
kalnego zobowiązane są do posiadania notarialnego pełnomocnictwa. 

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium nastę-
puje na wskazanynr konta bankowego. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym 
momencie bez podania przyczyny.

ZARZĄD SSM
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Nie było ani tradycyjnego czerwcowego „Powitania Lata”, 
ani mniejszych imprez kulturalnych, sportowych i rozryw-
kowych na Rynku Bytkowskim czy w „Bańgowie”. Nie bę-
dzie też dorocznego „Świę-
ta Bytkowa”. Sytuacja epide-
miczna w Polsce przełożyła 
się też negatywnie na dzia-
łalność kulturalno-oświatową 
SSM. Tegoroczny sezon let-
ni pod tym kątem na pewno 
z tego tytułu do udanych nie 
należy.

Jedynym wydarzeniem, ja-
kie zdecydowano się współ-
organizować na terenie za-
sobów Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej – była 
impreza dla dzieci na zakoń-
czenie wakacji, zorganizowa-
na na płycie Rynku Bytkow-
skiego, 31 sierpnia.

Krótko a solidnie
Zanim zaczęto bawić się 

w najlepsze, organizato-
rzy zadbali o środki ostroż-
ności w postaci spisania li-
sty uczestników, mierzenia 
temperatury i dezynfekcji rąk. 
Później grupa kilkudziesięciu 
dzieci mogła oddać się wspól-
nej rozrywce. Były tańce, kon-
kursy. Dzieci opowiadały mię-
dzy innymi, kim chciałyby zo-
stać w przyszłości – jedni 
chcieliby zostać policjantami, 
doktorami, strażakami, inni – 
na przykład widzieliby się pro-
wadząc hotel dla zwierząt czy 
po prostu w roli mamy.

W dalszej części zabawy 
były konkursy – wokalny i ry-
sunkowy. - Podobało mi się 
to, że w ogóle jakaś impreza 
się odbyła, bo przez całe wa-
kacje nie działo się zbyt wiele 
na dworze. Przyszedłem tu-
taj z mamą, uczestniczyłem 

w konkursie, gdzie musieliśmy zaśpiewać jakąś piosenkę, 
którą dobrze znamy a ja słowa znam tylko do „Kotka na 
płotku” – mówił z uśmiechem Adaś Madej i dodał: - Dosta-
liśmy też upominki, takie małe piłki-globusy. Zabawę sko-

mentowała też inna uczest-
niczka: - Pani zaproponowa-
ła taki konkurs „Siemianowice 
dziś i jutro”. Zaczęłam ryso-
wać obrazek ze mną dziś ja-
ko dzieckiem i jutro jako doro-
słym człowiekiem i moim do-
mem – dziś blokiem na Nie-
podległości a jutro wielkim 
domem na Przełajce. Nieste-
ty, zaczął padać deszcz i mu-
sieliśmy kończyć malowanie, 
bo już się po prostu rozmazy-
wało wszystko. Szkoda. Tak 
czy siak, podobało mi się bar-
dzo – powiedziała 9-letnia 
Wiktoria Graczyk.

Oprócz udziału w zaba-
wach, zgarnięciu nagród kon-
kursowych, dzieci mogły za 
darmo jeść popcorn (fundo-
wany przez firmę usług mul-
timedialnych MMJ). Wszyst-
kiemu z boku przyglądali się 
ich opiekunowie oraz przed-
stawiciele Rady Nadzorczej 
(Wiesław Jaźwiec) i Zarzą-
du SSM (Krystyna Śliwiok 
i Marian Odczyk).

Imprezę poprowadził sta-
ły duet prowadzący bytkow-
skie imprezy plenerowe Da-
nuta i Krystian. Organizato-
rami wydarzenia były Stowa-
rzyszenie „Nasz Dom” oraz 
Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, przy dofinan-
sowaniu Urzędu Miasta.

Miejmy nadzieję, że w przy-
szłym sezonie będzie oka-
zja ku temu, by ten niedobór 
wspólnej rozrywki w plenerze 
mocno sobie „odbić”.

rg

Wracają dyżury Rad Osiedli
Po wakacyjnej przerwie wznawiają działalność Rady Osiedlowe. Zarówno posiedzenia ich członków, jak i dy-

żury dla mieszkańców odbywać się będą stacjonarnie, z zachowaniem – z oczywistych względów – środ-
ków ostrożności.

W każdym miesiącu mieszkańcy ma-
ją możliwość spotkania się w wyzna-
czone dni z członkiem (członkami) Ra-
dy ze swojego osiedla. Takie dyżury 
służą między innymi do wymiany infor-
macji, przedstawienia pomysłów, pro-

pozycji czy osiedlowych problemów, 
którym trzeba byłoby się przyjrzeć 
i przedyskutować w szerszym gro-
nie. Wszelkie sprawy są rejestrowa-
ne i omawiane później podczas posie-
dzeń Rad Osiedli z udziałem kierow-

nictwa administracji i przedstawiciela 
Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Aktualny terminarz dyżurów Członków 
Rad Osiedli przedstawiamy na str. 3. 
 rg

Ten jeden raz
ciąg dalszy ze str. 2
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W okresie letnim mało kto zastana-
wia się nad sezonem grzewczym, ad-
ministracje osiedlowe myśleć muszą… 
Instalacja grzewcza to nie tylko grzej-
nik i pokrętło w mieszkaniu. Patrząc 
całościowo, to cała masa, używając 
żargonu – rur, rurek, zaworów, pokrę-
teł, izolacji. Sieć ciepłownicza. 

W miesiącach poprzedzających se-
zon grzewczy 2020/2021 wykonano 
między innymi: dokładne przeglądy in-
stalacji c.o. oraz pomieszczeń, gdzie 
znajdują się węzły cieplne, zabezpie-
czano je możliwie skutecznie, porząd-
kowano. Dokonywano konserwacji za-
worów, zasuw, filtrów w węzłach i roz-
dzielaczach centralnego ogrzewania. 
Niekiedy było zalecenie, spuszczenia, 
a następnie uzupełnienia zładów cen-
tralnego ogrzewania.

Sprawdzono również stan izola-
cji instalacji centralnego ogrzewania 
i według potrzeb uzupełniono je otu-
liną izolacyjną. Były wymiany, uzu-

pełnienie, bądź konserwacja głowic 
termostatycznych przy grzejnikach 
albo zaworów w klatkach schodo-
wych. Po remontach klatek schodo-
wych montowano też nowe grzejni-

ki na parterach. Niekiedy była ko-
nieczność wymiany skorodowanego 
odcinka poziomu centralnego ogrze-
wania w piwnicy (np. przy Niepodle-

głości 61F i Stawowej 5) czy mon-
tażu zaworów kulowych i nowych od-
powietrzników w mieszkaniach (Al-
fonsa Zgrzebnioka 25-47). Według 
potrzeb wymieniano zawory, mano-
metry na rozdzielaczach c.o. w „Bań-
gowie” – Marii Skłodowskiej-Curie 
17-33 i „Centrum” – Komuny Pary-
skiej 3.

Nie zwlekaj, zareaguj
Początek sezonu grzewczego już 

całkiem niedługo. Trzeba być czujnym. 

O wszelkich nieprawidłowościach, ja-
kie wynikną podczas rozruchu central-
nego ogrzewania niezwłocznie infor-
mujmy administrację!  rg

Im bliżej terminu  Im bliżej terminu  
wywózki wystawiszwywózki wystawisz

odpady wielkogabarytowe,odpady wielkogabarytowe,
tym krócej będziesz  tym krócej będziesz  

na to patrzećna to patrzeć
Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  

informacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytoweinformacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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Lato dobiega końca. Za kilka, może za kilkanaście dni,  
 rozpocznie się nowy sezon grzewczy. Przypominamy o spraw-
dzeniu, czy zawory termostatyczne na naszych grzejnikach są od-
kręcone na maksimum. Podczas przerwy w sezonie grzewczym 
wykonywane są dziesiątki prac konserwacyjno-remontowych sie-
ci 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. zapowie-
trzenie instalacji) w dostawie ciepła. Otwarty na maksimum zawór 
znacząco eliminuje to zagrożenie.

Latem o… cieple
Wydawałoby się, że chwilę temu podsumowaliśmy sezon grzewczy, 

a już na horyzoncie widać kolejny. W ciągu roku opracowano szcze-
gółowy harmonogram zadań do wykonania po to, by we właściwym mo-
mencie wszystko – jeśli chodzi o instalacje c.o. budynków – zadziało jak 
należy, bez „niespodzianek”.

72 mm
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Odczyty p.k.o. i wodomierzy
Z powodu trwającego stanu epidemii prosimy o podanie stanów wodomierzy 

i podzielników kosztów ogrzewania wpisując numer wodomierza/podzielnika oraz odczyt
Zgłoszenia telefoniczne nasi pracownicy będą przyjmować w godz. 9:00-16:00

Odczyty można też przesłać przez całą dobę w formie MMS/SMS  
albo na adres e-mail:  odczyty@ssm.siemianowice.pl wg załączonego planu

PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O PODANIU ADRESU, KTÓREGO DOTYCZY ODCZYT
Mieszkania, z których nie otrzymamy odczytów, będą rozliczone na podstawie danych szacunkowych.

W szczególnych przypadkach Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 może przeprowadzić odczyty sprawdzające w późniejszym terminie.

Aby uniknąć błędów zachęcamy do przesyłania zdjęć wodomierzy i podzielników.

PLAN PRZYJMOWANIA ODCZYTÓW  
– wrzesień 2020 r.

• w terminie  8-14 września 2020 r. 
pod nr tel. 73 74 75 662

przyjmujemy odczyty z budynków przy
 ul. Wróblewskiego 55-59, Grunwaldzka 4-6, Jagiełły 2

• w terminie 8-14 września 2020 r. 
pod nr tel. 799 178 578

przyjmujemy odczyty z budynków przy 
ul. Leśna 7, Niepodległości 57-59, Niepodległości 61-63.

• w terminie 16-22 września 2020 r. 
pod nr tel. 73 74 75 662

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. Wróblewskiego 26-32, Reymonta 2-56

• w terminie 16-22 września 2020 r. 
pod nr tel.   799 178 578

przyjmujemy odczyty z budynków przy 
ul. Skłodowskiej 1-59, Szymanowskiego 1-14.

Na zdjęciu podzielnika powinien być 
widoczny numer podzielnika 

oraz wskazanie z literą M (nie MC) 
 i pięcioma cyframi.

Na zdjęciu wodomierza:  
numer i odczyt z liczydła.

Odczyt
podzielnika
M..............

Numer
wodomierza

Numer
podzielnika

Odczyt
wodomierza

W podanych terminach przyjmujemy odczyty TYLKO z ww. budynków. 
Inne budynki będą odczytywane w kolejnych miesiącach zgodnie z planem odczytów.
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Wprawdzie celem zainicjowanych 
przez Siemianowicką Spółdzielnię 

Mieszkaniową nie jest wyszkolenie 
profesjonalnych piłkarzy – tym zajmu-
ją się kluby piłkarskie, to z takich tre-
ningów a nuż ktoś zrobi znaczne po-
stępy i wybije się dalej niż osiedlo-
we podwórko. Głównym założeniem 

treningów jest jednak przede wszyst-
kim wyciągnięcie z domów dzieci i za-

chęcenie ich do aktywności fizycznej 
na osiedlowych boiskach wielofunkcyj-
nych. Pierwszy krok to zapisanie się, 
a później…

- Staramy się z chłopakami opano-
wać podstawowe elementy techniki 

piłkarskiej, podanie, przyjęcie, dokład-
ność czy koordynację ruchową i syste-
matycznie będziemy je udoskonalać. 
Od początku powtarzamy, że nie wy-
starczy kopnąć piłki do przodu, trzeba 
też pomyśleć co i jak się robi – wyja-
śniał swego czasu trener Robert Ra-
zakowski. - Trening musimy dosto-
sować do najsłabszych. Ta grupa mu-
si złapać o co chodzi, dopiero póź-
niej możemy wprowadzać kolejne, co-
raz trudniejsze i wymagające już pew-

nych umiejętności elementy. Różnice 
w poziomie umiejętności poszczegól-
nych chłopaków wychodzą w sparin-
gach. Tu widać wyraźnie czy ktoś do-
piero zaczyna swoją przygodę z piłką 

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Grają i po wakacjachGrają i po wakacjach
NNie ma co więcej pomstować nad poziomem polskiej piłki klubowej, 

 gdzie najlepszą drużynę bije mistrz Cypru – państwa wielkością mniej-
szego od województwa śląskiego. Warto zamiast tego, od czasu do cza-
su i w ramach odprężenia, zajrzeć na osiedlowe boiska wielofunkcyjne, po 
których z zaangażowaniem hasają za piłką młodzi adepci w ramach zorga-
nizowanych treningów, wyciskając z siebie czasem ostatnie poty… Lub po 
prostu: syna, córkę na nie zapisać.

ciąg dalszy na str. 8
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ciąg dalszy ze str. 7

Pamiętajmy: każda celowa dewa-
stacja czegoś, co mogłoby służyć 
miesiącami, latami to zbędne wydat-
ki nawet, jeżeli koszt wynosi parę zło-
tych. Ten koszt pokrywany z naszych 
wpłat, to po prostu wyrzucanie pie-
niędzy w błoto, naszych pieniędzy, 
bo nikt inny na utrzymanie budynków, 
ich otoczenia nie płaci jak My. Tole-
rując zniszczenia zubażamy remon-
towe budżety nie mówiąc o fatalnym 

wpływie na wygląd otoczenia, nasze-
go budynku.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako 
zestawienie zniszczonych przedmiotów, 

lecz jako listę zbędnych wydatków.
A w osiedlach zanotowano:

„Chemik”
- Walerego Wróblewskiego 41A 

– zniszczono drzwi do klatki scho-
dowej.

„Michałkowice”
- Obrońców Warszawy 1, 9 – skradzio-

no zamki w furtkach do śmietników.
im. Juliana Tuwima

- Hermana Wróbla 6A – wyłamano 
ramię samozamykacza,

- Hermana Wróbla 5B – wgnieciono 
tablicę domofonową.

„Młodych”
- pl. Skrzeka i Wójcika 7B – poma-

zano świeżo odnowioną elewację.

czy też trenuje bądź trenował gdzieś 
w klubie. Upatruję w tym jednak pew-
ne korzyści. Zazwyczaj lepsi ciągną do 
góry słabszych, i to widać na kolejnych 
treningach – mówił trener.

Od dwóch lat na treningi w „Bańgo-
wie” przychodzi 9-letni Filip Wiśniew-
ski: - Kiedyś przechodziliśmy z tatą 
obok boiska gdzie odbywały się tre-
ningi i tata zapytał mnie, czy chciał-
bym dołączyć. Ja się zgodziłem i mnie 
na nie zapisał. Widzę, że już się cze-
goś tutaj nauczyłem, na przykład le-
wą nogą lepiej grać. Wzoruję się na 
Ronaldo i chodzę jeszcze oprócz tego 
do klubu – opowiadał chłopak. Swo-
imi spostrzeżeniami podzielił się też 
jeden z ojców grających chłopaków: - 
Ja już dawno odpuściłem sobie oglą-
danie polskiej Ekstraklasy piłkarskiej, 
bo gdy przychodzi mierzyć się na-
szym drużynom z innymi zza grani-
cy, dostajemy lanie aż wstyd. Trzeba 
stawiać na szkolenie od najmłodsze-
go, dlatego podoba mi się to, że ma-
my tu na osiedlu taką możliwość zapi-
sania dziecka na treningi, a na doda-
tek nic poza wypełnieniem deklaracji 
nie musimy uiszczać. Poświęcam ten 

czas dla syna. Myślę, że gdy tutaj tro-
chę nauczy się podstaw, będę mógł 
go spróbować zapisać do jakiegoś 
klubu. Tu na razie niech łapie te abso-
lutne podstawy – mówił pan Tomasz 
z „Bańgowa”.

W rozpoczynającym się właśnie no-
wym roku szkolnym, być może do-
brym pomysłem jest – tu uwaga rodzi-
ce – właśnie zapisanie dziecka na ta-

kie dodatkowe, bezpłatne zajęcia po-
zalekcyjne blisko domu. Półtorej go-
dziny w tygodniu biegania za piłką pod 
okiem profesjonalnego trenera (teraz 
na boiskach, a późną jesienią i zimą 

w salach gimnastycznych) może ko-
rzystnie wpłynąć nie tylko na samopo-
czucie dziecka, ale i na jego koordyna-
cję ruchową, sprawność – to się z so-
bą wiąże. Mimo końca wakacji…

Zapisy na treningi? Otwarte
Pomimo pewnych ograniczeń i do-

datkowych czynności związanych 
z dezynfekcją na boisku, wciąż można 
zapisywać swoje pociechy. 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).

Rafał Grzywocz

Terminy zajęć piłkarskich na boiskach osiedlowych:
„Michałkowice” (ul. Przyjaźni) - poniedziałki

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Tuwima” (ul. W. Korfantego 9-10) – wtorki:

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Węzłowiec” (ul. Wł. Jagiełły 33) – środy:

- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat, - 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Bańgów” (ul. M. Skłodowskiej-Curie) –  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.

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Grają i po wakacjachGrają i po wakacjach

Dbaj o swojeDbaj o swoje
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Lekceważącym tonem 
czyta...

Dzień dobry!
Piszę poniższy mail jako odpowiedź 

na prowokujący list zamieszczony 
w zeszłym numerze „Mojej Spółdziel-
ni” (323/2020). List autorstwa rodzi-
ca, który swoje porażki wychowaw-
cze i braki edukacyjne swojego dziec-
ka nieudolnie próbuje przykryć subiek-
tywnym opisem rzekomego incydentu 
na boisku przy Jagiełły 33.

Rozumiem, że każdemu z nas, nie-
stety, zdarza się wejść na jakikolwiek 
obiekt bez zaznajomienia się z regu-
laminem. Wydaje nam się, że niczego 
nowego poza najbardziej powszech-
nymi zasadami tam nie znajdziemy, 
zakładając, że pewnie chodzi o zakaz 
spożywania alkoholu, zakaz niszcze-
nia urządzeń i takie tam.

Tak się jednak składa, że na Jagieł-
ły 33 obowiązuje zakaz jazdy rowe-
rem po sztucznej nawierzchni. Prze-

znaczeniem tego boiska jest gra w pił-
kę nożną, koszykową czy tenisa. Trud-
no. Przecież przy tak sporej ilości ście-

żek rowerowych i w sumie całej resz-
cie świata, gdzie można rowerem jeź-
dzić, zakaz w tym jednym, jedynym 
miejscu nie powinien nikomu cywilizo-
wanemu sprawiać problemu.

Należy też zaznaczyć, że boisko, 
o którym mowa, nie powstało wczoraj, 
a jego regulamin w niezmienionej for-
mie obowiązuje od samego początku, 
czyli chyba z 10 lat. Mimo to, codzien-
nie regulamin jest łamany przez igno-
rantów wszelkiej maści.

Tu pozwolę sobie przytoczyć jedno 
z takich zdarzeń, którego byłam bezpo-
średnim świadkiem (nie opowiedział mi 
tego niewychowany 10 latek). Koniec lip-
ca tego roku, krótko przed godziną 20. 

Do boiska zbliża się grupka składająca 
się z 3 osób dorosłych, tj. 2 młodych pań 
(jedna pcha wózek z dzieckiem) i 1 pana 
kozłującego przez cale osiedle piłką do 
koszykówki. Towarzyszą im ok. 10-let-
ni chłopczyk (może to ten sam, a może 
to już prawdziwa epidemia bezczelności 
i braku wychowania?) oraz pies rasy du-
żej bez smyczy oczywiście.

5 metrów przed furtką, pan lekcewa-
żącym tonem czyta – cytuję:

- Ha, zakaz wprowadzania psów. Ale 
ja go nie wprowadzę, on sam wejdzie.

Och, jakie to zabawne. Boki zrywać. 
Patologia klaszcze i wiwatuje.

Następnie pani z wózkiem i koleżan-
ką wchodzą sobie na środek boiska. 
Pies gdzieś tam biega. A jak się z...a za 
bramką, to oczywiście mamusia z tatu-
siem udadzą, że akurat nie widzieli.

Po krótkim czasie, żona opiekuna 
boiska wychodzi na balkon i zwraca 
uwagę – cytuję:

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

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

ssm@poczta.fm

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 da-
nych, zgodnie z wymogami Prawa Pra-
sowego, skoro dany e-mail dociera do 
nas niejako z zewnątrz przez „pośredni-
ka”. Prosimy o baczniejsze adresowanie 
e-maili do gazety i wysyłanie ich wyłącznie na konto redak-
cji, tj.: ssm@poczta.fm

Słowo wróblem...
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 redakcji i do-
maga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegółowych wy-
jaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy wymiar. Za-
strzegamy, że nie udzielamy indywidualnych odpowiedzi tym 
bardziej, że często przedstawione życzenie, bardziej brzmiące 
jak żądanie, wymaga szperania w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 
debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na któ-

re oczekujecie Państwo rzeczowych od-
powiedzi i dlatego też może się zdarzyć, 
że na jakiś problem nie odpowiemy w da-
nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość 
dotarła do nas zbyt późno, by ją dogłęb-

nie, 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 w celu przekazania odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej przesyłacie nam zdjęcia z terenów 

osiedli. To cieszy. Informujemy, że zdjęcia te nie zawsze 
nadają się do publikacji ze względu na ich techniczną 
jakość. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie 
musi być prawidłowo naświetlone, nieporuszone 
i ostre. Dodatkowo musi być wykonane w odpowiedniej 
rozdzielczości. Większość fotografujących nie zwraca uwagi 
na rozdzielczość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo 
takie zdjęcie zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. 
Tym samym taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, 
często miałaby wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć 
te uwagi na względzie lub nie liczyć na publikację.

Słowo 
wróblem...

ciąg dalszy na str. 10
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ciąg dalszy ze str. 9
- Proszę nie wchodzić na boisko 

z psem. Nie wolno!
Teraz reakcja beneficjentów 1000 

plus (którym to widocznie już wszyst-
ko się należy). Najpierw pani z wóz-
kiem nonszalancko macha ręką w ge-
ście mówiącym: olejcie tą starą babę, 
niech sobie gada. Następnie pan z pił-
ką rzuca w stronę balkonu swoim „żar-
tem” krzycząc: Ja go nie wprowadza-
łem, on sam wszedł.

Mija 5 minut. Jest już nieco po godzi-
nie 20, czyli czas zamknięcia boiska. 
Pan opiekujący się boiskiem fatygu-
je się do jaśnie pana (prawie koszyka-
rza) i reszty jego świętej rodziny. Jesz-
cze raz tłumaczy spokojnie, że czytel-
ne oznaczenia zakazujące wprowa-
dzania psów są przy każdym wejściu.

Cała trójka dorosłych nie dawała za 
wygraną i gdyby nie fakt, że była po-
ra zamknięcia boiska, pewnie dalej by 
się kłócili. A mogli już dawno po prostu 
przeprosić i wyjść, nieprawdaż? Koro-
na by nikomu z głowy nie spadła. Ba, 
mogli w ogóle wybrać się na boisko 
bez psa, skoro doskonale wiedzieli, że 
regulamin tego zabrania.

Podsumowując, uważam że powin-
niśmy być wdzięczni panu, który zgo-
dził się opiekować boiskiem. W dużej 
mierze dzięki regulaminowi i jego prze-
strzeganiu oraz staraniom opiekuna 
jest ono zadbane i bezpieczne.

To jest bardzo ważne, aby opiekun 
boiska wiedział, ze ma poparcie inte-
ligentnej części mieszkańców, którzy 
są pełni szacunku wobec jego sumien-
nego wywiązywania się z obowiązków. 
Podziwiamy tez jego cierpliwość, gdyż 
od tylu lat musi kilka lub kilkanaście ra-
zy dziennie przypominać ignorantom 
o przestrzeganiu regulaminu.

Z kolei, jeśli autor poprzedniego listu, 
jego rodzinka i jemu podobni nie bę-
dą korzystać z obiektu na Jagiełły, to 
tym lepiej. Mniejsza ilość analfabetów 
wchodząca z psami czy rowerami, nie-
szanująca wspólnej przestrzeni, zado-
woli pozostałych użytkowników boiska.

A na sam koniec pytanie: Czy ten 
przykładowy 10-letni syn koszykarza 
amatora, po wyżej opisanym pokazie 
bezczelności swoich rodziców, byłby 
chętny do przestrzegania regulaminu 
w przyszłości oraz zdolny do ewentu-
alnych przeprosin za swój błąd?

Może niektórzy rodzice powinni 
sprawdzić czy nie mają przysłowiowej 

belki w swoim oku zanim zaczną szu-
kać drzazgi w cudzym.

P.S. To jest bardzo dobry pomysł, 
aby zapis monitoringu był przedmio-

tem w sprawie, bo może pomóc w wy-
stawieniu mandatów za łamanie regu-
laminu. Być może najwyższy czas na 
eliminowanie chuligańskich zachowań 
w ten sposób.

Z poważaniem,
Mieszkanka osiedla Młodych

- Dane do wiadomości Redakcji
Zarząd SSM: Nadesłany e-mail po-

zostawiamy P.T. Czytelnikom do 
przemyślenia bez dodatkowego ko-
mentarza. Dziękujemy za wyrazy do-
strzeżenie pracy i wyrazy uznania 
dla opiekuna boiska.

Jak to z drzwiami jest
Dzień dobry

Szanowna Redakcjo
Mam do państwa pytanie jeżeli wszy-

scy płacimy fundusz remontowy to dla-
czego na osiedlu Przyjaźni w Michał-
kowicach w niektórych klatkach scho-
dowych podczas remontu klatek wy-
mieniane są wewnętrzne drzwi waha-
dłowe (szklane) na nowe a w innych 
klatkach, które były malowane wcze-
śniej, te drzwi zostały zlikwidowane 
i nie zastąpione innymi. Z tego powo-
du klatki schodowe są narażone na 
wychładzanie się a także większe zu-
życie ciepła i na zwiększony koszt za 
centralne ogrzewanie które muszą pła-
cić lokatorzy.

Z poważaniem Lokatorka
- Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: W klatkach schodo-
wych, w których zdemontowano 
stale psujące się drzwi wahadłowe 
dla podniesienia komfortu cieplne-
go zamontowano dwa grzejniki. Nie-
mniej zasygnalizowany problem zo-
stanie przekazany do rozważenia 
Radzie Osiedla i administracji osie-
dla „Michałkowice”.

Jest... bez zmian
Dzień dobry,

Chciałam się spytać jak wygląda sy-
tuacja z powiększeniem parkingu przy 
bloku na ulicy Jagiełły 7D. Jest to naj-
mniejszy parking samochodowy na 

całym osiedlu, a ilość samochodów, 
średnio, taka sama jak w innych blo-
kach. Zauważyłam, że przy innych 
blokach parkingi zostały powiększo-
ne, a pod moim blokiem, niestety, nie. 
A miejsce na powiększenie jest, i to 
dużo.

Dziękuję z góry za odpowiedź.
Pozdrawiam,

Aldona Mach
Zarząd SSM: Próby rozszerzenia 

parkingu przy ul. Władysława Jagieł-
ły 7D zostały podjęte już w 2009 r. 
W ówczesnym czasie na przeszko-
dzie stanęło uzbrojenie terenu w ta-
kie media jak centralne ogrzewanie, 
ciepła woda użytkowa, prąd, gaz. 
Gestorzy tych sieci nie wyrazili zgo-
dy na umiejscowienie parkingów. 
Do dnia dzisiejszego sytuacja ta nie 
uległa zmianie. Należy zauważyć, że 
w tym samym roku powstał parking 
na 16 miejsc przy budynku Jagiełły 
7A jako częściowe rozwiązanie pro-
blemu w tym rejonie.

Skrzyżowanie raz jeszcze
W uzupełnieniu do poprzed-

niego emaila wysyłam jeszcze do-
kładny adres do obrazka z sytu-
acji na skrzyżowaniu i opisu pierw-
szeństwa: https://www.zdajte-
sty.pl/2019/01/04/skrzyzowanie-ze-
znakami-ustalajacymi-pierwszenstwo-
przejazdu/

„Ze względu na tabliczki ustalają-
ce rzeczywisty przebieg drogi z pierw-
szeństwem pod znakami „ustąp pierw-
szeństwa” oraz „stop” pojazd nr 1 jest 
obowiązany ustąpić pierwszeństwa 
pojazdowi nr 2. Pojazdy nr 1 i nr 2 
znajdują się na wlotach drogi pod-
porządkowanej i ustalają między so-
bą pierwszeństwo przejazdu na pod-
stawie zasad skrzyżowania na któ-
rym pierwszeństwo nie jest określo-
ne znakami. Poza tym znaki „ustąp 
pierwszeństwa” oraz „stop” posiada-
ją hierarchię równorzędności wzglę-
dem siebie.”

wt., 11 sie 2020 o 15:22 artur...@
gmail.com> napisał(a):

Trudne skrzyżowanie – błędy 
w odpowiedzi UM/KMP

W odpowiedzi na proponowane roz-
wiązanie zawarte w numerze 8 Gaze-
ty pragnę zwrócić uwagę, że w świe-
tle obowiązujących przepisów propo-
nowane rozwiązanie nic nie zmieni, 
a właściwie pogorszy sytuację.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Różnica pomiędzy znakiem A7 
a znakiem B20 polega tylko na tym, 
że znak „ustąp pierwszeństwa” nie na-
kłada na kierującego bezwzględne-
go obowiązku zatrzymania pojazdu 
przed skrzyżowaniem, podczas gdy 
znak „Stop” taki obowiązek nakłada. 
Nie wpływają one na „hierarchię” na 
skrzyżowaniu (przykład w załączniku 
ze strony https://www.zdajtesty.pl/).

Proponowane ustawienie znaków 
spowoduje, że na samochód wyjeż-
dżający od strony nr 60/62/64 i mają-
cy pierwszeństwo przed samochodem 
wyjeżdżającym od strony 58 (Niepod-
ległości 58 – dop. red.), zosta-
nie nałożony obowiązek za-
trzymania. W związku z tym, 
również kierujący samocho-
dem wyjeżdżającym od stro-
ny budynku 58 będzie się 
musiał zatrzymać do cza-
su opuszczenia skrzyżowa-
nia przez samochód z pierw-
szeństwem przejazdu. Istnie-
je większe niż w obecnej sy-
tuacji prawdopodobieństwo, 
że kierujący pojazdami wy-
jeżdżającymi spod numeru 58 
będą ignorować obowiązują-
ce pierwszeństwo przejazdu, 
co doprowadzi do wzrostu 
liczby kolizji. Dodatkowo dro-
ga przy budynku 58 jest dro-
gą wewnętrzną, a droga przy 
budynku 60 drogą publicz-
ną o długości większej niż 20 
metrów, co jednak w tej sytu-
acji już niewiele zmienia.

Moją propozycją poprawy 
bezpieczeństwa jest ustawie-
nie znaku STOP na wyjeź-
dzie od strony budynku nr 58 
(gdzie widoczność przy skręcie w lewo 
jest znacznie ograniczona przez sto-
jący przy skrzyżowaniu dom jednoro-
dzinny) oraz wymalowanie dodatko-
wych oznakowań poziomych (linia za-
trzymania).

Artur
- Nazwisko i e-mail  

do wiadomości Redakcji)
Zarząd SSM: Z Wydziału Infra-

struktury Drogowej Urzędu Mia-
sta Siemianowice Śl., dokąd rów-
nież został wysłany Pana wniosek 

o zmianę oznakowania ww. skrzyżo-
wania, uzyskaliśmy odpowiedź, że 
będzie on ponownie rozpatrywany 

przez Komisję ds. Organizacji Ru-
chu. O podjętej decyzji zostanie Pan 
poinformowany.

Kiedy estetyzacja windy?
Chciałbym dowiedzieć się, kiedy 

można się spodziewać odnowienia 
windy przy ulicy Szarych Szeregów 2, 

bo dziś wygląda ona obskurnie i trochę 
wstyd, gdy przychodzą do nas goście.

Mieszkaniec
- Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Dźwig znajdujący się 
w budynku przy ul. Szarych Sze-
regów 2 jest rozpatrywany jako je-
den z kilkunastu przewidzianych do 
wymiany. Obecnie w opracowaniu 
jest kolejny etap wymiany dźwigów. 
Orientacyjny termin wymiany dźwi-
gów na Szarych Szeregów 2 przewi-
dywany jest w latach 2021 – 2022.

Komórki lokatorskie
Witam serdecznie

Chciałem poruszyć kwestie komórek 
lokatorskich, które bezpłatnie zosta-
ły udostępnione kilkanaście lat temu 
lokatorom. Obecnie większość z nich 
jest zagracona, nieużywana lecz wła-
ściciele nie wyrażają chęci ich odstą-
pienia osobom, które mają potrze-
bę pozyskania dodatkowego miejsca. 
Często są one wymieniane jako doda-
tek w ogłoszeniach „sprzedam miesz-
kanie z komórką lokatorską”. Ostat-
nio nawet widoczne było ogłoszenie 

z ulicy Korfantego 4a, gdzie 
sprzedawca chwalił się, iż po-
siada dwie komórki. Jest wie-
le osób, co by odpłatnie od-
kupiła od Spółdzielni komór-
ki bądź płaciła miesięcznie 
koszty wynajmu. Czy władze 
SSM mogą się zająć przed-
miotową kwestią, np. ogła-
szając przetarg na komórki 
lokatorskie? Przytoczę tutaj 
dwie korzyści:

1. Osoby (nie rzadko ro-
dzice małych dzieci nie ma-
ją gdzie trzymać wózków, ro-
werków) potrzebujące korzy-
stać z dodatkowych pomiesz-
czeń są w stanie je UCZCI-
WIE pozyskać i praktycznie 
z nich korzystać a nie tylko 
przechowywać zbutwiałe kil-
kunastoletnie meble itp.

2. Dodatkowe pieniądze dla 
SSM.

A. W.
- Imię i nazwisko na potrze-

by SSM
Zarząd SSM: Komórki lo-

katorskie, które nie są przynależ-
ne do mieszkania i nie mogą zostać 
zbyte przez Spółdzielnię, gdyż sta-
nowią mienie wspólne nieruchomo-
ści. Obrót tymi komórkami w posta-
ci oddania do używania przez SSM 
następuje na podstawie Regulaminu 
porządku domowego dla użytkow-
ników lokali Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Komórki te 
nie stanowią obrotu pomiędzy ich 
użytkownikiem zbywającym swoje 

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

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

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 18
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Idzie do przodu
Analizując tegoroczne plany i programy remontowe dla poszczególnych osiedli można bez trudu zauważyć, 

że wiele z przewidzianych robót jest już zrealizowana. I to mimo pewnych opóźnień wynikających z sytuacji 
epidemicznej. Na uwagę zwracają w ostatnich tygodniach na pewno prace – te widoczne – na przykład na elewa-
cjach, jak i niewidoczne z poziomu ziemi – na dachach budynków. A to tylko wycinek całości.

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

Osiedle im. Juliana Tuwima
Na rok 2020 w osiedlu „Tuwima” 

zaplanowano usuwanie płyt elewa-
cyjnych azbestowo-cementowych 
z dwóch pierwszych zewidencjonowa-
nych w programie budynków – Her-
mana Wróbla 1 i 2. Po wielu tygo-
dniach prac, po płytach nie ma już śla-
du a ściany są docieplone i pomalo-
wane. Rusztowania stoją za to przy in-
nych adresach i związane jest to z sa-
mym dociepleniem elewacji – przy 
Hermana Wróbla 5 oraz 17-21.

Administracja jest w trakcie reali-
zacji zaleceń administracyjnych stra-
ży pożarnej dotyczących zwiększe-
nia bezpieczeństwa przeciwpożarowe-
go w niektórych budynkach osiedla. 
Taka konieczność zachodzi przy ulicy 
Leśnej 13 i 15, gdzie realizowane są 
kolejne wytyczne: montaż trzech okien 
przeciwdymowych na różnych kondy-
gnacjach budynku, czujek dymu oraz 
drzwi dymoszczelnych.

Dużą część funduszu remontowego 
pochłaniają przeglądy instalacji elek-
trycznej, odgromowej, gazowej i wen-
tylacyjnej. Czasem na przeglądzie się 
nie kończy i zachodzi konieczność pod-
jęcia dalszych działań. Tak było w przy-
padku instalacji odgromowej przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 9A, B, C. Tak 
będzie przy W. Korfantego 4.

Sporo pracy w ostatnim czasie mie-
li też osiedlowi konserwatorzy, między 
innymi: remontując według zgłoszeń 
dachy garaży, wymieniając przy kolej-
nych adresach instalację oświetlenio-
wą klatek na ledową czy remontując 
schody do klatki schodowej – W. Kor-
fantego 16A.

Osiedle „Michałkowice”
Plan likwidacji płyt elewacyjnych 

azbestowo-cementowych wraz z do-
ciepleniem elewacji budynków miesz-
kalnych rozpisany na lata 2020-2027 
nie dotyczy tylko zasobów mieszkal-
nych osiedla „Tuwima”. W Michałkowi-
cach również są takie budynki. W tym 
roku, zgodnie z harmonogramem, re-
alizację zadania zaplanowano przy uli-
cy Kościelnej 34. Od końca sierpnia 
stoją tam rusztowania.

Od paru tygodni ekipa remontowa 
zajmuje się kapitalnym remontem bal-

konów przy ulicy Stawowej 7. To ko-
lejny adres, gdzie takie prace były już 
potrzebne.

Redagując rubrykę „dewastacje” 
wiemy, że jednym z częściej dewasto-
wanych miejsc – bodaj w całych zaso-
bach SSM – jest plac zabaw przy ulicy 
Przyjaźni 18-22. Często informowa-
liśmy o zniszczeniu drewnianych ele-
mentów urządzeń zabawowych, wyła-

maniu czy kradzieży sztachet drewnia-
nego okalającego go ogrodzenia. Od 
września to się powinno zmienić. Ad-
ministracja zleciła bowiem wymianę 
części drewnianych urządzeń zabawo-
wych. Nowe atrakcje to piramida lino-
wa i huśtawka „bocianie gniazdo”. Nie 
wróci już drewniane ogrodzenie. Za-
stąpi je metalowe na całej długości – 
wzorem już wkopanego wcześniej od 
strony parkingu i drogi pożarowej.

Wykonanie nowej kanalizacji do bu-
dynków przy ulicy Wyzwolenia 6-8-10 
(i fabudowskiej „12”) wiązało się naj-
pierw z wymianą głównej sieci kanali-
zacyjnej biegnącej w głównej ulicy Wy-
zwolenia, a teraz ma związek z inge-
rencją w teren przed klatkami, celem do-
prowadzenia przyłączy. Całości prac to-
warzyszą głębokie wykopy. To wszyst-
ko ma jednak na celu uniknięcie w przy-
szłości problemów z ponownym zalewa-
niem piwnic.

Osiedle „Młodych”
Coraz bardziej zaawansowane są 

prace na budynku przy Placu Józefa 
Skrzeka i Pawła Wójcika 7, gdzie re-
nowacji poddawana jest ściana fron-
towa. Jej kolorystyka jest podobna do 

realizowanej w zeszłym roku sąsied-
niej elewacji budynku – pod „szóstką”.

Modernizację oświetlenia ulicznego 
(niskich latarni, tzw. parkowych) ad-
ministracja rozłożyła rejonami na kilka 
etapów. Na przestrzeni miesięcy sys-
tematycznie montowano na kolejnych 
latarniach nowe oprawy z modułem 
led, które znacznie różnią się zresz-
tą od swoich „poprzedniczek”. Ostat-

ni etap właśnie zrealizowano w sierp-
niu przy ulicy ZHP 1-6, czym domknię-
to założenie.

W budynku przy ulicy Bohaterów 
Westerplatte 8 wymieniono okna 
w klatce schodowej i w pomieszcze-
niach – dawnych wnękach zsypowych. 
To trzecia – po „4” i 6” – klatka gdzie ta-
kowe zamontowano dotychczas w tym 
budynku. Pozostałe dwie przewidziane 
są do realizacji w późniejszym terminie.

We wspomnianej klatce schodowej 
Bohaterów Westerplatte 4 szykuje się 
remont, który zwieńczony będzie od-
malowaniem ścian. Na razie operatorzy 
multimedialni wciąż przekładają swoje 
instalacje do przygotowanego korytka.

Przy ulicy Mikołaja – a więc od stro-
ny gospodarczej pawilonów usługowo-
-handlowych osiedla „Młodych”, na wy-
dzielonym liniami poziomymi miejscu 
postawiono duży, odnowiony kontener 
na papier. Wytyczono również niewiel-
ką strefę swobodnego odbioru.

Osiedle „Chemik”
Jednym z istotnych elementów pra-

cy właściwie każdej administracji jest 
dopilnowanie terminów przeglądów. 

ciąg dalszy na str. 17

os. „Michałkowice”. Trzeci budynek w zasobach SSM, z którego w tym os. „Michałkowice”. Trzeci budynek w zasobach SSM, z którego w tym 
roku usunięte zostaną płyty elewacyjne azbetowo-cementowe to roku usunięte zostaną płyty elewacyjne azbetowo-cementowe to 

Kościelna 34Kościelna 34



MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2020 13

Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. Kościelna 51; 
ul. Boh. Westerplatte 31

 32 765-38-71 lub 506 178 147
Oferujemy Państwu:

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

 Szeroki asortyment trumien oraz urn, a także palm, wieńców i bukietów

 Własną chłodnię, windy do opuszczania trumien i urn, baldachim pogrzebowy

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

 Usługi grabarskie na terenie cmentarza w Bytkowie (przy parafii św. Ducha)

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL

s-
69

4/
12

-1
5

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

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

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

s-550/7-20

SKUP SAMOCHODÓW KAŻDEJ MARKI,

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE I OKOLICE

GOTÓWKA I DOKUMENTY OD RĘKI

TEL. 791 152 215

s-
55

8\
8-

20
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Młodych”. Wymieniono oprawy w ostatnich niskich os. „Młodych”. Wymieniono oprawy w ostatnich niskich 
latarniach – ZHP 1-6latarniach – ZHP 1-6

Idzie do przoduIdzie do przodu

os. „Michałkowice”. Drewniane ogrodzenie placu os. „Michałkowice”. Drewniane ogrodzenie placu 
zabaw zastąpione zostanie metalowym, nierdzewnym, zabaw zastąpione zostanie metalowym, nierdzewnym, 

odporniejszym na dewastacje – Przyjaźni 18-22odporniejszym na dewastacje – Przyjaźni 18-22

os. „Centrum”. W miejsce zsypów w budynkach – stanowiska składowania odpadów na zewnątrz – Powstańców 46A-54Cos. „Centrum”. W miejsce zsypów w budynkach – stanowiska składowania odpadów na zewnątrz – Powstańców 46A-54C

os. „Centrum”. Trwa remont klatek schodowych – Jana Pawła II 17/T. Kościuszki 10os. „Centrum”. Trwa remont klatek schodowych – Jana Pawła II 17/T. Kościuszki 10

Renowacja elewacji frontowej w toku – Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 7Renowacja elewacji frontowej w toku – Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 7
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Chemik”. Po dewastacji os. „Chemik”. Po dewastacji 
wprawiono nowe drzwi wejściowe do wprawiono nowe drzwi wejściowe do 

budynku – W. Wróblewskiego 41Abudynku – W. Wróblewskiego 41A

os. „Bańgów”. Na kilku adresach os. „Bańgów”. Na kilku adresach 
wyremontowano daszki na wyremontowano daszki na 

wejściami do klatek i wykonano wejściami do klatek i wykonano 
nowe orynnowanie nowe orynnowanie 

 – tu: M. Skłodowskiej-Curie 9 – tu: M. Skłodowskiej-Curie 9

os. „Węzłowiec”. Nowe zjazdy dla os. „Węzłowiec”. Nowe zjazdy dla 
wózków na schodach terenowych  wózków na schodach terenowych  

– Wł. Jagiełły 3D– Wł. Jagiełły 3D

os. „Bańgów”. W sierpniu remontowano dach wraz os. „Bańgów”. W sierpniu remontowano dach wraz 
z kominami – Wł. Reymonta 8z kominami – Wł. Reymonta 8

os. „Tuwima”. Trwa docieplenie ściany frontowej  os. „Tuwima”. Trwa docieplenie ściany frontowej  
– H. Wróbla 5– H. Wróbla 5

os. „Centrum”. W okresie wakacyjnym usunięto korozję os. „Centrum”. W okresie wakacyjnym usunięto korozję 
biologiczną z dwóch elewacji frontowych budynków  biologiczną z dwóch elewacji frontowych budynków  

- Kolejowa 3 i 4- Kolejowa 3 i 4

os. „Chemik”. Budynek został zabezpieczony nową os. „Chemik”. Budynek został zabezpieczony nową 
instalacją odgromową – A. Zgrzebnioka 52instalacją odgromową – A. Zgrzebnioka 52

os. „Węzłowiec”. Uszczelniono pęknięcia elewacji  os. „Węzłowiec”. Uszczelniono pęknięcia elewacji  
– Wł. Łokietka 16A– Wł. Łokietka 16A

os. „Tuwima”. W miejsce płyt elewacyjnych os. „Tuwima”. W miejsce płyt elewacyjnych 
cementowo-azbestowych  cementowo-azbestowych  

- docieplona elewacja - H. Wróbla 1- docieplona elewacja - H. Wróbla 1
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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; 
REUMATOLOGIA, CHOROBY NACZYŃ, KARDIOLOGIA

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

P
R

Y
W

A
T

N
IE

s-
22

3\
8-

20

Osiedle „Węzłowiec”

Nowe miejsce do wypoczynkuNowe miejsce do wypoczynku
WWraz z zakończeniem budowy strefy wypoczynku, domknięta zostanie główna koncepcja rewitalizacji terenu 

przy ulicy Władysława Jagiełły 3-11 w osiedlu „Węzłowiec”. Kolejnego miejsca w zasobach SSM, gdzie kon-
centrować się będzie życie towarzyskie na wolnym powietrzu.

Rewitalizacja w trzech krokach
Pomysł zagospodarowania terenu 

między budynkami przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 3-5-7-9-11 na strefę 
sportowo-rekreacyjno-wypo-
czynkową zrodził się dobrych 
kilka lat temu. W zasadzie to 
kolejny etap szerszego pla-
nu, jaki powstał w Zarządzie 
SSM jeszcze pod kierownic-
twem Zbigniewa Lekstona. 
Zakładał on, że w miarę moż-
liwości terenowych i finanso-
wych w osiedlach spółdziel-
czych powstawać będą zin-
tegrowane miejsca spotkań 
mieszkańców w różnym wie-
ku i w różnym celu – od wy-
poczynku po aktywność spor-
tową i rekreacyjną.

Tym sposobem, na przestrzeni nie-
spełna dekady – nierzadko przy współ-
pracy z Urzędem Miasta i współudzia-
le mieszkańców poprzez składane 
i wygrane projekty w ramach Budże-
tu Obywatelskiego – takie strefy po-
wstawały np. w osiedlach „Młodych” 
(Skwer Lawendowy wraz z otocze-
niem), „Bańgów” (ul. M. Skłodow-
skiej-Curie) czy „Tuwima” (W. Kor-
fantego 9-10).

Historia rewitalizacji terenu przy Wła-
dysława Jagiełły 3-5-7-9-11 zaczyna 
się właściwie w 2016 roku, gdy wybra-
no w głosowaniu nad Budżetem Oby-
watelskim do realizacji projekt mo-
dernizacji starego asfaltowego boiska 
przy Wł. Jagiełły 3-5 (projekt oby-
watelski Wiesława Jaźwca – prze-
wodniczącego Rady Osiedla „Węzło-
wiec”). Oddanie go w czerwcu rok póź-
niej do użytku było pierwszym krokiem 
w zmianie postrzegania tego miejsca 
– o którym wcześniej zresztą czasem 

słyszało się głosy tutejszych miesz-
kańców, że jest zapomniane. Dwa lata 
później – a więc w zeszłym roku – do 
boiska wielofunkcyjnego dołączyła si-

łownia na wolnym powietrzu, wykona-
na ze środków spółdzielczych.

Dziś czas na realizację trzeciego 
etapu: na wytyczonej części trawnika 
w rejonie budynków Władysława Ja-
giełły 9-11 wybudowanie skweru wy-
poczynkowego.

Ławki, kwiaty, drzewa
Skwer będzie miał formę owalną. 

Centralnym jego miejscem będzie 
podniesiona rabata z mieszanką kwia-
tów wielorocznych (m.in. macierzan-
ki, tulipany, lawendy) oraz krzewów 
ozdobnych (zieleń niska o swobod-
nym układzie). Wokół niej będą ławki, 
gazony kwietne i drzewa średniowyso-
kie, dające trochę cienia. W godzinach 
wieczornych i nocnych całość oświe-
tlać będą latarnie. 

Szerzej, projekt zakłada również wy-
mianę nawierzchni dwóch ostatnich 
chodników w tym rejonie osiedla „Wę-
złowiec” oraz wytyczenie i wybruko-
wanie dojść do skwerku. Tym samym 
wszystkie ciągi piesze znajdujące się 

między budynkami Wł. Jagiełły 3-11 – 
w tym również wokół strefy wypoczyn-
kowej – będą już wykonane, włącznie 
z głównym, schodowym, biegnącym 

od pawilonów usługowo-han-
dlowych przy Grunwaldzkiej 
i nowej siłowni, w kierunku 
budynków Wł. Jagiełły 7-9.
Będzie jeszcze „kwietniej”
Na pozostałych terenach 

zielonych dosadzonych zosta-
nie dodatkowo kilka drzew. 
W planach administracji – co 
zostało zaakceptowane przez 
Zarząd SSM i Radę Osiedla 
– jest również założenie – 
na kolejnej wydzielonej czę-
ści trawnika – pierwszej w za-
sobach Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej łąki kwietnej. 
Zostanie to zlecone profesjonalnej fir-
mie zajmującej się ich zakładaniem. Ma 
ona nie tylko poprawić estetykę terenu, 
sprawić, że będzie kolorowo i pachną-
co od kwiatów – „bioróżnorodniej” (ku 
uciesze różnych żyjątek), ale również 
pozwoli oszczędzić pieniądze na ko-
szeniu trawy. Ustalenia podjęte zostaną 
jeszcze w tym roku, a konkretne przy-
gotowanie jej nastąpi wczesną wiosną.

Zobaczymy, czy strefa wypoczyn-
kowa przy ulicy Władysława Jagiełły 
będzie równie popularna wśród miesz-
kańców jak inna bytkowska – położo-
na w centralnym miejscu osiedla „Mło-
dych”. Całkiem też prawdopodobne, że 
w kwestii nowych miejsc wypoczynko-
wych w bytkowskich zasobach SSM – 
to w os. Węzłowiec” nie będzie w tym 
roku ostatnie. Od kilku lat planowane 
jest poszerzenie skweru wypoczynko-
wego wokół Strefy Rozrywki „Renoma” 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego 
(os. „Chemik”). Rafał Grzywocz
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Dotyczy to między innymi instalacji 
odgromowej budynków, zadaniem 
której jest i bezpieczne odprowadze-
nie energii pioruna do ziemi. W sierp-
niu taki przegląd oraz dalej niezbęd-
ne prace związane z wymianą bądź 
naprawą jej elementów wykonano na 
budynku mieszkalnym przy Alfonsa 
Zgrzebnioka 52A, B oraz obiekcie, 
w którym znajduje się Strefa Rozrywki 
„Renoma”. To jeszcze nie koniec prac 
w tym roku.

Z innych robót, jakie administracja 
zleciła w ostatnich tygodniach można 
wspomnieć o montażu nowych drzwi 
wejściowych do budynku przy Walere-
go Wróblewskiego 41A po dewasta-
cji, a także wymianie na placu zabaw 
przy ulicy W. Wróblewskiego 39-41 
części zużytych już podestów w urzą-
dzeniach zabawowych.

W osiedlu prowadzony jest kolejny 
etap wymiany wodomierzy. Liczniki 
wody montowane są teraz w budyn-
kach przy ulicy A. Zgrzebnioka 25-
41 oraz pojedynczych adresach, gdzie 
nie zastano wcześniej mieszkańców – 
przy Niepodległości 64-66 i Walere-
go Wróblewskiego 53.

Niebawem powinna rozpocząć się 
budowa nowego stanowiska kontene-
rowego na odpady komunalne przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 63.

Osiedle „Bańgów”
W sierpniu najwięcej uwagi poświęco-

no robotom dekarskim na dachach bu-
dynków. Po letnich ulewach widać było 
jak na dłoni, gdzie zachodziła potrzeba 
wykonania niezbędnych w tym zakresie 
prac. Odremontowano między innymi 
całościowo dach wraz z kominami bu-
dynku przy ulicy Władysława Reymon-
ta 8. Dekarze zajęli się również częścio-
wym remontem poszycia dachowego 
przy: Marii Skłodowskiej-Curie 3, 7, 
9, 31, Karola Szymanowskiego 1 oraz 
Władysława Reymonta 4.

Administracja zajęła się też kwestią 
prawidłowego odprowadzenia desz-
czówki z daszków nad wejściami do 
niektórych klatek schodowych, gdzie 
pojawiła się taka potrzeba. Trwa lub 
zakończono już ich remonty przy: Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 9, 75 oraz 
Władysława Reymonta 10 i 12.

W osiedlu „Bańgów” trwa kolej-
ny etap wymiany wodomierzy – w tej 
chwili m.in. przy: Marii Skłodowskiej-
-Curie 1, 7, 9, 11, 13, 21.

Nie zapomniano również o osiedlo-
wych żywopłotach, rosnących wzdłuż 

chodników i trawników, których akurat 
w „Bańgowie” jest znaczna ilość i sta-
nowią ważny element wpływający na 

estetykę osiedla. W sierpniu wykona-
no kolejną przycinkę. Skoszono rów-
nież połacie zieleni.

Osiedle „Centrum”
Na przełomie lipca i sierpnia całkiem 

sporo w kwestii remontów działo się 
przy ulicy Kolejowej. Jednym z pro-

blemów, jaki uwidocznił się na prze-
strzeni ostatnich lat to ciemnozielo-
na narośl na elewacjach budynków od 
strony wejść do klatek schodowych. 
Na ten rok zaplanowano ich usuwa-
nie na dwóch adresach: Kolejowa 3 
i 4. Obie elewacje są już po renowacji. 
W przyszłym roku glony mają zgodnie 
z harmonogramem prac zniknąć rów-
nież z budynku przy Kolejowej 5.

Innym ważnym, zleconym przez ad-
ministrację zadaniem było wykonanie 
nowej izolacji fundamentów wspomnia-
nego już budynku przy Kolejowej 5.

Odejście od zsypów. Nowe stanowi-
ska kontenerowe na odpady komunal-
ne. W czterech budynkach mieszkal-
nych administrowanych przez SSM – 
zgodnie z uzyskaną większością gło-
sów mieszkańców zgodą – wkrótce na-
stąpi wyłączenie zsypów z użytkowania, 
a co za tym idzie wyprowadzenie odpa-
dów na zewnątrz. W tym celu wybudo-
wano już pierwsze zamykane na klucz 
stanowisko kontenerowe dla użytkow-
ników z Powstańców 46A i 54A. Z dru-
giego, powstającego właśnie około 100 
metrów dalej, korzystać będą mieszkań-
cy z wysokich budynków przy Powstań-
ców 54B i 54C. Lokalizacja pojemników 
na surowce wtórne nie zmieni się.

Przed odbiorem technicznym jest 
z kolei ostatnia, przewidziana na ten 
rok do wymiany kabina dźwigu osobo-
wego – przy ulicy Powstańców 54C.

Trwa kompleksowy remont kolejnych 
klatek schodowych w „Centrum”, tj. 
przy ulicy Jana Pawła II 17/Tadeusza 
Kościuszki 10. Ekipa malarska pracu-
je równocześnie w trzech.

Osiedle „Węzłowiec”
Zgodnie z planem remontów trwa-

ją prace związane z odnowieniem ele-
wacji zachodniej budynku przy ulicy 
Władysława Jagiełły 11A, B, C, D. 
Z kolei na ścianie szczytowej budynku 

Władysława Łokietka 16A dokona-
no przy użyciu podnośnika koszowego 
uszczelnień pęknięć elewacji. Podczas 
obfitych opadów w trakcie burz, wo-
da przez pęknięcia jednorodnej ścia-
ny czasami przedostaje się do środ-
ka. Jedynym skutecznym sposobem 
na wyeliminowanie przecieków jest do-
cieplenie i wykonanie wyprawy tynkar-
skiej na całej powierzchni ściany.

Na schodach na skarpie prowadzą-
cych w kierunku Władysława Jagieł-
ły 3D wymieniono zjazdy na dziecięce 
wózki. Wspawano brakujący fragment 
przy ostatnim stopniu schodów szero-
kiego zjazdu. Drugi zaś wymieniono na 
szeroki ocynkowany zjazd na całej dłu-
gości schodów. Z kolei na dojściu do 
placu zabaw położonym przy Wł. Ja-
giełły 1 zamontowano dodatkowy sto-
jak na rowery.

Od pierwszych dni września rusza 
realizacja projektu budowy strefy re-
kreacyjno-wypoczynkowej w osiedlu 
„Węzłowiec”, w rejonie budynków przy 
ulicy Władysława Jagiełły 7-9-11 – 
szerzej na ten temat piszemy w innym 
miejscu.

W osiedlu zakończono też kolejny 
pokos trawy.

Rafał Grzywocz

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

Idzie do 
przodu

ciąg dalszy ze str. 12

os. „Węzłowiec”. na dojściu do placu zabaw zamontowano dodatkowy os. „Węzłowiec”. na dojściu do placu zabaw zamontowano dodatkowy 
stojak na rowery – Wł. Jagiełły 1Cstojak na rowery – Wł. Jagiełły 1C
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ciąg dalszy ze str. 11
mieszkanie a jego nabywcą. W przy-
padku zbycia mieszkania dotych-
czasowi mieszkańcy na podstawie 
§ 19 ust. 3 Regulaminu zobowiąza-
ni są do opróżnienia i przekazania 
dodatkowo użytkowanego pomiesz-
czenia do Administracji.

Spółdzielnia po wprowadzeniu za-
sad wynikających z Regulaminu 
stopniowo porządkuje sprawy zwią-
zane z używaniem dodatkowych ko-
mórek. Niemniej jednak okazuje się, 
że to co dla jednego wydaje się być 
„zbutwiałymi kilkunastoletnimi me-
blami” dla innego stanowi część je-
go majątku osobistego, zdatnego 
do dalszego korzystania stąd spra-
wy te są wyjątkowo delikatne.

Czas powiedzieć dość!!!
Dzień dobry, mieszkam w jed-

nym z bloków, którego okna wycho-
dzą na plac zabaw między ulicą Ko-
ścielną, a Przyjaźni w Michałkowicach 
(plac między blokami nr 8, 22, 36 
i 10). Z placu codziennie słyszę gło-
śnie krzyki oraz niecenzuralne sło-
wa zaczynające się na k..., ch... i in-
ne. „Bawi” się tam grupa chłopaków 
na oko 10-13 lat. Oprócz tego, że drą 
się wniebogłosy, przeklinają, to mam 
wrażenie, że niszczą także ślizgaw-
kę oraz inne sprzęty na placu, wa-
ląc w nie i skacząc. Strach pojawić się 
tam z młodszym dzieckiem. Mieszkań-
cy i rodzice nie reagują. Nie zamie-
rzam sprawy tak zostawić, będę wzy-
wać policję i straż miejską, może to je-
dyne rozwiązanie aby zrobić porządek 
z tymi chuliganami.

Proszę także o wydrukowanie moje-
go listu w gazetce oraz radę jak roz-
wiązać ten problem.

Z poważaniem
Anna

- Dane do wiadomości Redakcji - 
anna_@wp.pl

Zarząd SSM: Ubolewamy nad za-
chowaniem młodzieży opisywanym 
w e-mailu a także postawą rodzi-
ców, których obowiązkiem jest od-
powiednia reakcja na zachowanie 
ich dzieci. W przypadku zauważe-
nia prób dewastacji oraz niewłaści-
wego zachowania dzieci i młodzie-
ży na placu zabaw prosimy miesz-
kańców o niezwłoczne zgłaszanie 
takich przypadków na Policję lub 
Straż Miejską.

Nareszcie ruszyły
Witam serdecznie.

Nie wiem czy to tylko zbieg oko-
liczności, czy też pomogły moje uwa-
gi z dnia 17 lipca br., ale nareszcie 
wygląda na to, że prace związane 

z wymianą sieci gazowej zmierzają do 
szczęśliwego finału. Kończone są pra-
ce przy bud. nr 41 przy ul. Wróblew-
skiego, a podłączenia budynku przy ul. 
Niepodległości 58 zostały ukończone. 
Pozostaje kwestia uprzątnięcia terenu 
i zasypanie wykopów wraz z ich rekul-
tywacją, ale mam nadzieję, że nastą-
pi to zaraz po zakończeniu robót insta-
latorskich. Cieszę się, że znowu coś 
udało się załatwić dla naszego piękne-
go osiedla Chemik.

Pozdrawiam
Stanisław

- Dane do wiadomości Redakcji 
Zarząd SSM: E-mail Pana Stanisła-

wa zbiegł się istotnie z informacją 
od wykonawcy o kontynuacji prze-
rwanych robót. Cieszy fakt, że Inwe-
stor (Gazownia) usunął wykopy. Do 
zakończenia prac pozostają jeszcze 
montaż skrzynek oraz uporządko-
wanie terenu.

Częściej opróżniać
Witam,

Piszę w sprawie koszy na psie od-
chody w okolicy ulicy Grunwaldzkiej 
1A i B oraz Grunwaldzkiej 3A-F. Nie-
stety, przykro stwierdzić, że od ponad 
2 tygodni nikt nie opróżnił koszy, a za-
pach unoszący się wokół pojemników 
pełnych psiej kupy odstrasza już na-
wet muchy. Jaki jest sens w nakazy-
waniu właścicielom psów sprzątać po 
swoich pupilach, skoro nikt nie potra-
fi dopilnować, aby usunięto cuchnącą 
później zawartość z koszy. Może war-
to się zastanowić nad tym nakazem 
sprzątania psich odchodów z trawni-
ków skoro przyroda radzi sobie sta-
nowczo lepiej z zasymilowaniem psiej 
kupki niż firma sprzątająca, która po-
winna opróżniać pojemniki. Szczegól-
ną uwagę powinno się zwrócić na 
opróżnianie tych koszy latem, gdy wy-
soka temperatura potęguje zapachy 
i przyspiesza rozkład produktów orga-
nicznych. Proszę, aby usunięto zawar-

tość z przepełnionych koszy i pouczo-
no odpowiedzialne za to osoby, że la-
tem należy opróżniać te kosze czę-
ściej, najlepiej co kilka dni.

Pozdrawiam Lokatorka
- Dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Dziękujemy za prze-
kazanie słusznego spostrzeże-
nia w kwestii częstszego opróżnia-
nia koszy na psie odchody w okre-
sie letnim. Dołożymy wszelkich sta-
rań aby kosze były opróżniane re-
gularnie.

Pandemia 
a michałkowickie 

szkolnictwo
Chciałem powiedzieć coś o budynku 

dawnego Gimnazjum nr 2 w Michałko-
wicach. Zdaje sobie sprawę, że temat 
jaki poruszę właściwie w ogóle nie do-
tyczy dziś Spółdzielni. Kiedyś owszem, 
wszak z tego co się orientuję siłami 
naszych ZBR-owskich pracowników 
była ta szkoła wznoszona, i dla miesz-
kańców osiedla budowanego na zle-
cenie Spółdzielni – Przyjaźni, Stawo-
wej i okolic. Dlatego pozwalam sobie 
na wyrażenie jako mieszkaniec bloku 
SSM opinii.

Poruszę to tu, bo mnie ta sprawa 
gryzie. I nie tylko mnie. Ile razy prze-
chodzę obok szkoły na Przyjaźni, za-
chodzę w głowę jak można było prze-
nieść tą szkołę z budynku nowocze-
snego z dwoma segmentami połączo-
nymi łącznikiem na wysokości pierw-
szego piętra, ze zdrowych ścian do 
budynku starszego o kilkadziesiąt lat 
przedwojennego i wydaje mi się mniej-
szego, do szkoły nr 13, gdzie uczą się 
dodatkowo inne dzieci? Ponoć taka 
była wola rodziców dzieci. Domyślam 
się, że odetchnęli też lokatorzy z naj-
bliższego sąsiedztwa szkoły, bo nie 
ma już tego charakterystycznego szu-
mu szkolnego.

Kiedy obserwuję dzisiaj w dobie pan-
demii sytuację związaną z przewidy-
wanymi problemami w szkolnictwie, 
rozterkami dyrektorów, ministrów jak 
zachować bezpieczeństwo, odstępy, 
czy może ma to wszystko funkcjono-
wać w systemie zmianowym – od razu 
mam przed oczami pusty i niszczejący 
budynek przy ulicy Przyjaźni.

Domyślam się, że powrót do te-
go gmachu i odświeżenie wszystkie-
go kosztowałoby krocie. Czy jednak 

ciąg dalszy na str. 21

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Wymiana wind w istniejących budynkach
Niezależnie od wieku bu-

dynku istnieje wiele powodów, 
aby poprawić dostępność nie-
ruchomości. Jednym z nich 
jest zapewnienie sprawnej ko-
munikacji w budynku, przede 
wszystkim ważnej dla osób 
starszych czy niepełnospraw-
nych, których udział w społe-
czeństwie cały czas rośnie. 

Ryzyko awarii 
w starych windach 

W przypadku starszych 
wind ryzyko wystąpienia awa-
rii jest bardzo duże. Należy 
pamiętać o tym, że elemen-
ty konstrukcji windy w czasie 
tak długiej eksploatacji po pro-
stu ulegają normalnemu zuży-
ciu. Także niektóre rozwiąza-
nia, jak np. szyby w drzwiach 
przystankowych, stosowa-
ne przed laty dziś mogą być 
uznane za niebezpieczne dla 
pasażerów. Windy starszej 
generacji są nie lada wyzwa-
niem dla osób niepełnospraw-
nych i starszych, które stano-
wią duży odsetek społeczno-
ści zamieszkującej budowane 
w latach 70. i 80. bloki. Drzwi 
otwierane ręcznie są ciężkie 
przez co ich obsługa nierzad-
ko wymaga pomocy ze strony 
innych osób. Także ich stero-
wanie bywa przeszkodą. Win-
dy instalowane 40 lat temu 
to z reguły windy dwubiego-
we, wyposażone w sterowa-
nie które cechuje stosunkowo 
niska dokładność zatrzymy-
wania się. Zdarza się, że ka-
bina zatrzymująca się na da-
nym piętrze „nie trafia” w po-
ziom podłogi i tym samym po-
wstaje stopień, który trudno 
pokonać. Zwiększa on także 
ryzyko potknięcia i upadku.

Segment 
modernizacji wind

Specyfika segmentu moderni-
zacji wyma ga konieczności do-
pasowania parametrów nowej 
windy do istniejącego budyn-
ku m. in. szybu, otworów drzwi 
szybowych lub wysokości nad-
szybia. Nie każdy dźwig będzie 
w stanie spełnić wszystkie wy-

magania. Priorytetem są bez-
pieczeństwo, dopasowanie do 
istniejącego szybu oraz komfort 
eksploata cyjny urządzeń. W od-
powiedzi na zapotrze bowanie 
rynku powstał dźwig przezna-
czony do modernizacji Schin-
dler 6300. Dźwig S6300 opty-
malnie wykorzystuje dostępną 
przestrzeń w istniejącym szy-
bie lub w szybie dobudo wanym. 
Wymiary kabiny można dopa-
sować do rozmiarów nawet bar-
dzo małego szybu w skokach 
co 10 mm, a położenie drzwi ka-
binowych reguluje się płynnie co 
1 mm. Jednak społeczne ocze-
kiwania nie dotyczą jedynie usu-
wania barier komunikacyjnych. 
Nie bez znaczenia jest rów-
nież ekologia. Według eksper-
tów z branży dźwigowej, świa-
domość konieczności ochrony 
środo wiska zwiększa się i wśród 
producentów dźwigów, i wśród 
ich użytkowników. Dźwig Schin-
dler 6300 wykorzystuje o 40% 
mniej energii niż dźwigi o napę-
dzie konwencjonal nym, co prze-
kłada się na koszty utrzymania 
urządzenia. 

Dźwig przeznaczony 
do modernizacji

Dźwigi, które są specjalnie 
przeznaczone do moderniza-
cji, jak wspomniany Schindler 
6300, spełniają najwyższe 
europejskie wymogi dotyczą-

ce bezpieczeństwa. Są nie-
ustanne monitorowane i we-
ryfikowane pod kątem zgod-
ności z rygorystycznymi pro-
cedurami i standardami na-
szej firmy – podkreśla Krzysz-
tof Bury, ekspert z Schin-
dler Polska. W porównaniu 
do dźwigów z czasów PRL, 
ale również wielu współcze-
snych, model S6300, dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych 
materiałów i technologii zuży-
wa mniej energii. 

Modernizacja się opłaca
Wcześniej wspomniana ener-

gooszczędność bez wątpie-
nia spowoduje zwrot inwesty-
cji w niedługim czasie. Staty-
stycznie oszczędność ener-
gii w przypadku nowych urzą-
dzeń może wynieść nawet 
50% co w skali roku przekła-
da się na tysiące zł. To za-
uważalna oszczędność. Wy-
miana windy z jednej strony 
wpływa na obniżenie bieżą-
cych wydatków eksploatacyj-
nych, z drugiej zaś na podnie-
sienie standardu lokalizacji. 
Obecność nowoczesnej windy 
w bloku może spowodować 
wzrost wartości mieszkań.

Kompleksowe wsparcie
Dobudowa szybu i instala-

cja windy lub przebudowa ist-
niejącego szybu wraz z wy-
mianą urządzenia to skom-
plikowany proces decyzyjny 
i spora inwestycja. Oferujemy 
wsparcie zarówno na pozio-
me wyboru roz wiązania, jak 
i kompleksowego zarządza-
nia procesem budowlanym – 
mówi Krzysztof Bury. Współ-
pracę ze spółdzielniami i ich 
administratorami zaczynamy 
od doradztwa na etapie wy-
boru rozwiązania, szacujemy 
wstępne koszty oraz wspólnie 
ustalamy harmonogram prac, 
aby dopasować go do po-
trzeb mieszkańców. Następ-
nie omawiamy możliwości wy-
konania projektu budowlane-
go i pozyskania urzędo wych 
zezwoleń. Dzięki największe-
mu w Polsce doświadczeniu 
jesteśmy w stanie zapropo-
nować optymalne rozwiąza-
nie, odpowiednie dla warun-
ków budynku, następnie wes-
przeć spółdzielnię lub wspól-
notę w procesie zdobywania 
pozwoleń budowalnych, a na-
wet w pozyskaniu dofinanso-

wań rządowych. Już ponad 
100 spółdzielni skorzystało 
z naszych usług w zakresie 
wymiany dźwigów, mamy po-
nad 2000 zakończonych in-
stalacji – dodaje przedstawi-
ciel firmy Schindler.

Finansowanie inwestycji 
Koszt modernizacji win-

dy jest ustalany indywidualnie 
i zależy od wielu czynników. 
Wykorzystując istniejący szy-
bu koszt ten zwykle rozkłada 
się na wielu mieszkańców, któ-
rzy przeważnie w ciągu 2–3 lat 
są w stanie sami sfinansować 
całą inwestycję. Schindler Pol-
ska oferuje także atrakcyjne 
możliwości finansowania, do 
których można zaliczyć wydłu-
żony termin płatności czy usłu-
gi leasingodawcy. Ponadto 
producenci wind doświadcze-
ni w modernizacji doradzą, jak 
pozyskać środki z programu 
„Dostępność Plus”, jak i z fun-
duszy PFRON.

Pamiętaj o serwisie
Dobrze funkcjonujący dźwig 

to nie tylko kwestia urządzenia. 
W montażu i konser wacji liczą 
się ludzie i ich kompetencje. 
Bez dobrze rozbudowanej sie-
ci serwiso wej nawet najlepsze 
urządzenie nie daje gwaran-
cji szybkiej reakcji w przypad-
ku zatrzymania. To dzięki kon-
serwacji i ser wisowi zapewnio-
na jest sprawna praca wind 
i mniejsze zużycie elementów, 
co wydłuża okres użytkowania 
urządzenia. Mamy największą 
w Polsce własną sieć serwi-
sową oraz rozbudowaną bazę 
ekip montażowych. Długa ży-
wotność naszych dźwigów to 
nie tylko zasługa szwajcar skiej 
technologii, ale w dużej mie-
rze osób obsługujących nasze 
urządzenia – mówi Krzysztof 
Bury, Schindler Polska.

SCHINDLER POLSKA SP. Z O.O.
ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa
tel.: 22 549 21 00; 22 336 11 00
faks: 22 549 21 99
Infolinia Schindler: 800 800 81O
Centrum Zgłoszeniowe Schindler: 800 707 401
e-mail: schindler.polska@pl.schindler.com
www.schindler.com
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Mając finansowe problemy pa-
miętajmy o możliwości ubiega-

nia się o pomoc państwa.
DoDatek Mieszkaniowy przysługuje:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny,

2) osobom zajmującym lokal mieszkal-
ny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym 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 wynajmowa-
nych 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 mieszkalnego 
i ponoszące wydatki związane z je-
go 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 
podstawę do przyznania dodatku 
mieszkaniowego. Za podstawę przyj-
muje się kwotę najniższej emerytury, 
która od 1. 03. br. wynosi 1200,00 zł. 
Dodatek przysługuje osobom, których 
średni miesięczny DOCHÓD BRUT-
TO (z podatkiem) na jednego członka 
gospodarstwa domowego w okresie 
3 miesięcy poprzedzających datę zło-
żenia wniosku o przyznanie świadcze-
nia nie przekracza:
- 175% najniższej emerytury w go-

spodarstwie jednoosobowym tj. 
2.100,00 zł,

- 125% tej kwoty w gospodarstwie wie-
loosobowym, tj. 1.500,00 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 tytu-

łu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych 
oraz dodatków pielęgnacyjnych, za-
siłków okresowych z pomocy społecz-
nej, jednorazowych świadczeń pie-
niężnych i świadczeń w naturze z po-
mocy społecznej, dodatku mieszkanio-
wego, świadczenia 500+.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie 
zamyka to możliwości otrzymania do-
datku – jeśli bowiem kwota nadwyż-
ki nie przekracza wysokości dodat-
ku mieszkaniowego, należny dodatek 
mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkaniową, 
o więcej niż 30% albo 50% pod wa-
runkiem, że udział powierzchni pokoi 
i kuchni w powierzchni użytkowej tego 
lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa 
lokalu nie może przekraczać dla:
1 osoby – 35 m2 (+30% tj. 45,50 m2)
2 osób – 40 m2 (+30% tj. 52 m2)
3 osób – 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
4 osób – 55 m2 (+30% tj. 71,50 m2)
5 osób – 65 m2 (+30% tj. 84,50 m2)
6 osób – 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
a na każdą następną osobę zwiększa 

się o 5 m2.
Do dochodu gospodarstwa domowe-

go wlicza się, dochody brutto wszyst-
kich zamieszkałych w danym gospo-
darstwie.

Kryteriów określających szczegóło-
we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie. Świadczenie przyzna-
wane jest na wniosek zainteresowa-
nego przez Prezydenta Miasta Siemia-
nowice Śląskie w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, a wypłacane wyłącznie 
Spółdzielni.

Dodatek może nie być przyznany, 
w przypadku, gdy w wyniku przepro-
wadzenia wywiadu środowiskowego 
zostanie ustalone, że występuje ra-
żąca dysproporcja pomiędzy niski-
mi dochodami wykazanymi w dekla-
racji a faktycznym stanem majątko-
wym wnioskodawcy, wskazującym, 
że jest on w stanie uiszczać wydat-
ki związane z zajmowaniem loka-
lu mieszkalnego (domu jednorodzin-
nego), wykorzystując własne środki 
i posiadane zasoby majątkowe lub, 
gdy faktyczna liczba wspólnie sta-
le zamieszkujących i gospodarują-
cych z wnioskodawcą jest mniejsza 

niż wykazana w deklaracji. W przy-
padku, gdy nie zgadzamy się z de-
cyzją, przysługuje nam odwołanie do 
samorządowego kolegium odwoław-
czego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

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.

wrażliwy

oDbiorca

Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszka-

niowy,
- jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycz-
nej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,

- mieszka w miejscu dostarczania 
energii.

Aby otrzymać wsparcie na pokrycie 
rachunków za prąd, Wrażliwy Odbior-
ca musi złożyć w gminie wniosek i do-
łączyć do niego kopię umowy sprzeda-
ży energii elektrycznej.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania oby-
dwu dodatków, związane z indywi-
dualnymi sytuacjami życiowymi, za-
interesowani uzyskają w:

Referacie Świadczeń Rodzinnych, 
ul. Wyzwolenia 17 (wejście boczne 
budynku PUP), 41-103 Siemianowi-
ce Śląskie.

Telefon: 32 730-11-69.
Tam także składamy wypełnione 

wnioski.

Wrażliwy odbiorca, dodatek energetyczny, mieszkaniowy

Pomóż sobie
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patrząc na ten chaos i obawy o zdro-
wie dzieci nie powinien ten temat wró-
cić na dyskusji chociażby Rady Mia-
sta? Nie mam pojęcia jaki jest bieg ta-
kich decyzji, po prostu się na tym nie 
znam. Czy jednak nie pora wrócić na 
„stare śmieci” póki stoi? Chyba że ten 
obiekt szkolny jest zaplanowany na ja-
kąś inną działalność, o której dziś się 
jeszcze nie mówi głośno? Al-
bo przekształcenie na miesz-
kania?

Proszę mnie źle nie zrozu-
mieć. Nie mam pretensji ani do 
Spółdzielni, ani do Urzędu Mia-
sta, ani do dyrekcji szkół, że 
zdrowy budynek stoi pusty. Wy-
rażam opinię ze znakami zapy-
tania i wiem, że nie jestem jedy-
ny na tym osiedlu Przyjaźni ko-
mu ten temat siedzi w głowie.

Mieszkaniec 
- Proszę zachować dane  
do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Nadesłany e-
-mail pozostawiamy do prze-
myślenia bez dodatkowych komen-
tarzy.

Czy mnie jeszcze...
Dzień dobry.

Chciałbym zapytać, czy blok przy uli-
cy Szarych Szeregów (konkretnie klat-
ka nr 2), cieszy się, lub lepiej powie-
dzieć, nie cieszy się w ogóle żadnymi 
względami administracji?

Klatka schodowa niemalowana od 
dawna, winda w stanie agonalnym, 
blok nieocieplony (cały czas w płytach 
azbestowych).

Całe Osiedle Młodych coraz ładniej-
sze, widać że dużo się dzieje, a o Sza-
rych Szeregów zapomniano...

Mirosław,
mieszkaniec klatki nr 2

- Dane wyłącznie  
do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Informujemy, że 
wszyscy mieszkańcy są traktowa-
ni równo.

W planach tworzonych przez Spół-
dzielnię winda budynku jest przewi-
dziana do wymiany na lata 2021-2022. 
Malowanie klatki administracja os. 
„Młodych” planuje przeprowadzić na 
przełomie roku 2021/2022 – po robo-

tach związanych z wymianą windy.
Według planu likwidacji płyt ele-

wacyjnych azbestowo-cemento-

wych wraz z dociepleniem elewa-
cji budynków mieszkalnych na lata 
2020-2027 Państwa budynek przewi-

dziany jest na rok 2024.
Zarząd dziękuje za miłe słowa do-

tyczące wyglądu osiedla. Zapewnia-
my, że dołożymy wszelkich starań 
aby tak pozostało.

Skwer na osiedlu 
„Młodych” – cz. 3

Dzień dobry kolejny raz zgłaszam 
problem z zapomnianym skwerem na 
osiedlu Młodych na ulicy Boh. Wester-
platte 4-12 z tyłu za klatkami od strony 
balkonowej.

Już 2 lata temu pisałem o zapomnia-
nym skwerze gdzie obchodzi już 40-lecie 
o wymianę ławek i zagospodarowanie 
tego terenu (gazetka 10-2018 i 11-2019).

Rok temu pisaliście o rozpoczę-
ciu remontu w II kwartale 2020 roku 
a kompleksowa modernizacja terenu 
w 2021 roku.

Proszę o odpowiedź co w tej sprawie 
się zmieniło od zeszłego roku.

Czy kolejny raz zostanie to przełożo-
ne na kolejny rok?

Mieszkaniec z Boh. Westerplatte
- Dane wyłącznie  

do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: W odpowiedzi na Pa-

na list informujemy, że skwer na 

Osiedlu „Młodych” był proponowa-
ny do realizacji w Budżecie Obywa-
telskim, lecz niestety nie uzyskał 
odpowiedniej ilości głosów.

W projekcie przewidziana była 
kompleksowa przebudowa terenu 
wraz z utworzeniem nowych chod-
ników, klombów, ławek i oświetle-
nia. Tak rozległa modernizacja wy-
maga dużego nakładu finansowego.

Z uwagi na ograniczone 
środki pieniężne Administra-
cja nie jest w stanie wykonać 
tak dużego zakresu robót.

W związku z powyższym 
prosimy o jak największe po-
parcie tego projektu w Bu-
dżecie Obywatelskim na 
przyszły rok.

Mural Skrzeka 
i Wójcika?

Witam i – uprzejmie pytam: 
czy na naszym świeżo ocie-
plonym bloku przy Pl. Skrzeka 
i Wójcika 7B nie można by ja-
kiegoś muralu stworzyć? Uwiel-

biam murale (chyba nie tylko ja)… 
Może sylwetki naszych bohaterów – 
Skrzeka i Wójcika? Inaczej – jakieś pa-
skudy szybko urozmaicą białą elewa-
cję… i – będę posyłać inne zdjęcia…

Pozdrawiam Irena Skwara
Zarząd SSM: Jesteśmy wdzięcz-

ni za podpowiedzi w sprawie bardzo 
ciekawego rozwiązania dotyczące-
go upiększenia naszych budynków. 
Niestety, lokalizacja budynku przy ul. 
Skrzeka i Wójcika 7b wydaje się być 
mało wyeksponowana, aby w pełni 
uwidocznić sugerowany mural.

Z ostatniej  
chwili 

pati...@gmail.com i mec...@pocz-
ta.fm – w korespondencji zastrzegli-
ście Państwo dane do wiadomości 
redakcji, co uniemożliwiło przekaza-
nie spraw do rozpatrzenia. Prosimy 
o wyrażenie zgody na ich odtajnienie 
lub bezpośredni samodzielny kontakt 
z władzami SSM.

Pioma...@op.pl i klon...@ gmail.
com – e-maile trafiły do SPAM-u. Od-
powiedzi udzielimy w przyszłym wyda-
niu. Kwestia skrzyżowania (do klon...) 
została także ujęta w innym e-mailu.

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

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

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy ze str. 18
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Więcej informacji pod numerami telefonów: 32 228-20-90; 602 110 424 
lub na stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.com

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z zaleceniami sanepidu.

Dom Kultury „CHEMIK”, Siemianowice Śląskie - Bytków ul. Niepodległości 51

Te r m i n y  z a j ę ć  z e s p o ł ó w 
 i  k ó ł e k  z a i n t e r e s o w a ń

DLA KAŻDEGO: 
dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

Poniedziałek
16.00 - 20.00 Spotkanie Klubu Seniora - Klub Centrum (ul. 

Powstańców 54)
16.00 - 21.00 Hip-hop - zajęcia taneczne dla młodzieży

Wtorek
16.00 - 20.00  Spotkanie Stowarzyszenia Amazonek 

„Razem”
16.00 - 21.00 Hip-hop - zajęcia taneczne dla młodzieży
16.00 - 20.00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
16.00 - 18.00  Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną

Środa
14.00 - 18.00 Spotkania koła Polskiego Związku Niewido-

mych - Klub Centrum (ul. Powstańców 54)

16.30 - 21.00 Tenis stołowy 
16.45 - 18.00 Zumba fitness. Zajęcia taneczno-rekreacyj-

ne dla każdego
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego
16.00 - 21.00 Skat dla każdego

Czwartek
14.00 - 21.00 Spotkanie Klubu Seniora w DK „Chemik”
16.00 - 20.00 Próby zespołów muzycznych

Piątek
16.00 - 21.00 Tenis stołowy - po uprzednim uzgodnieniu
16.00 - 20.00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30 Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną
od 17.00  Spotkania TKKF „Rytm” i MTKKF

DK „Chemik” zaprasza i zachęca do współpracy
Od września do Domu Kultury „Chemik” wraca 

większość zajęć, jaka odbywała się przed za-
wieszeniem działalności kulturalnej. To powrót na wy-
sokie obroty – z zachowaniem obowiązujących zaleceń 
sanitarnych.

Każdy, bez względu na wiek, może w ofercie znaleźć coś 
dla siebie. - Kontynuujemy naszą dotychczasową działal-
ność. Jesteśmy również otwarci na propozycje współpra-

cy i podjęcie rozmów z kreatywnymi osobami, mającymi 
pomysł na zorganizowanie i prowadzenie tutaj zajęć w za-
kresie kultury, sportu, rekreacji czy oświaty. Zależy nam na 
tym, by tę ofertę dla mieszkańców zasobów SSM posze-
rzać i dynamicznie rozwijać, oczywiście z zachowaniem 
środków ostrożności, wynikających z dzisiejszej sytuacji 
epidemicznej w kraju – zachęca Zbigniew Krupski, kie-
rownik DK „Chemik”. rg

s-639/4-20

Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl
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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. KOMPLEKSOWE remonty 
łazienek i mieszkań, kosztorysy, 
projekty, prace donafinsowywane 
z PFRON-u, faktury, doradztwo, 
20 lat praktyki,        tel. 506 601 278  

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 

REM-KOM s.c. - kompleksowe 
remonty domów i mieszkań. 
Instalacje elektryczne, wod-kan, c.o., 
gładzie, kafelkowanie, zabudowy, 
malowanie natryskowe,  
www.rem-kom.pl,  tel. 799 971 984

CHEMIA, matematyka, 
doświadczony nauczyciel, dojazd, 

tel. 609 313 634  

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

ANGIELSKI - lekcje i korepetycje. 
Również zdalnie,       tel. 503 914 607

A.A. WYMIANA instalacji wodnej, 
c.o. oraz wymiana grzejników. Tanio!,

 tel. 513 689 048

TRANSPORT, przeprowadzki, 
przewóz rzeczy,        tel. 508 290 245

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

ELEKTRYCZNE usługi,
 tel. 502 362 393  

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

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

REGULACJA, naprawa okien PCV, 
wymiana uszczelek, 

tel. 602 314 720  

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

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

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

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

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

ul. Jana Pawła II 13, Poniedziałek-
-piątek 8.00-21.00, sobota 8.00-20.00, 
niedziela 9.00-20.00  tel. 32 761-11-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!

OGŁASZAJ SIĘ W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO
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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

Czy łatwo ulegasz 
wpływom innych?

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.

Pod znakiem Pan-
ny rodzą się ludzie 
spokojni, wyważeni, 
nienarzucający in-
nym swojej woli. Zda-

rzają się jednak silne charaktery, które 
nie ulegają wpływom innych, chociaż 
dla dobrych znajomych robią wyjątki.

Wagi chętnie przy-
znają rację osobom, 
które przedstawiają 
rzeczowe argumen-

ty. Lubią dyskutować i są zadowolo-
ne, jeśli partnerzy biorą ich zdanie pod 
uwagę. 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 znaku 
Strzelca nie lubią dłu-
go zastanawiać się, 
dyskutować, przed-
stawiać racje, prze-

konywać 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. Pozor-
nie zgadzają się z rozmówcą, ale naj-
częściej i tak zrobią po swojemu. Cza-
sem 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.
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J K L
Wywiad z bacą:
- Baco, jak wygląda wasz dzień pracy?
- Rano wyprowadzam owce, wycią-

gam flaszkę i piję…
- Baco, ten wywiad będą czytać dzie-

ci. Zamiast flaszka mówcie książka.
- Dobra. Rano wyprowadzam owce, 

wyciągam książkę i czytam. W po-
łudnie przychodzi Jędrek ze swoją 
książką i razem czytamy jego książkę. 

Po południu idziemy do księgarni i ku-
pujemy dwie książki, które czytamy 
do wieczora. A wieczorem idziemy do 
Franka i tam czytamy jego rękopisy.

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 zwierząt-
ko w domu? - pyta nauczycielka Jasia.

Jasio zastanawia się i po chwili mówi 
do całej klasy:

- A ja mam wielkiego kurczaka w za-
mrażalniku.

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Część lokalu; 8. Papu-

ga czubata; 9. Ani wieś ani miasto; 10. 
Może to być kawiarnia; 11. Jedno z na-
szych osiedli; 12. Antyczny motyw de-
koracyjny; 13. Pora dnia; 15. Obok ta-
ty; 17. Piękna pora roku; 18. Uziemie-
nie; 19. Świecąca reklama; 22. Na do-
le statku; 23. Kula ziemska; 26. Po-
siadłość farmera; 27. Mara; 30. Świ-
nie z lasu; 31. Smak porażki; 32. Nasz 
pierwszy odbiornik tranzystorowy; 33. 
Benzopirol; 34. Głęboki jar; 35. Namuł; 
36. Rodzaj palmy.

PIONOWO: 1. Przyroda; 2. Pokarm 
dla silnika; 3. Stawka w grze; 4. Na 
opał; 5. Rodzaj jachtu; 6. Podstawo-
wy warunek; 7. Skrzynia murarska; 13. 
Zwinięty arkusz; 14. Ciężar samego 
towaru; 15. Jeden z grzybów; 16. Gu-
bi igły na zimę; 20. Długi i nudny refe-
rat; 21. W nim dusisz lub smażysz; 23. 
Miara czasu; 24. „Młodych” lub „Tuwi-
ma” w Siemianowicach Śląskich; 25. 
W parze z dzielnikiem; 28. Talerz na 
dachu; 29. Szczególne względy.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 18 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 24 października br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 9/2020 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 9/2020 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 08/2020 z hasłem: Doskonałe lato 
otrzymują: Barbara Brol, ul. Wł. Rey-

monta 24, (I nagroda); Łukasz Szafra-
niec, ul. J. Stęślickiego 3 (II); Jacek Li-
genza, ul. W. Fojkisa 5 (III).

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

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 

adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję 

w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, 

w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-

dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-

kania wskazanego w nadesłanym rozwiąza-

niu) do jednorazowego losowania i publikacji 

jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane 

podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do 

ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania i przeno-

szenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwy-

cięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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MIESZKANIOWE

KUPIĘ działkę budowlaną w Siemia-
nowicach Śl. lub w okolicy,  
 tel. 791 301 302

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

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

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

KUPIĘ mieszkanie 2-pokojowe na te-
renie Bytkowa,  tel. 881 652 241 

KUPIĘ mieszkanie 2-pokojowe na te-
renie Bytkowa lub Michałkowic,  
 tel. 881 652 241

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

SPRZEDAM 2-pokojowe mieszkanie 
na „Węzłowcu”,  tel. 601 467 386

SPRZEDAM mieszkanie 3 pokoje 
z kuchnią 67 m2, 3 piętro, Siemianowi-
ce Śl., ul. 1-go Maja 20B. Opcjonalnie 
garaż,  tel. 693 514 903

SPRZEDAM mieszkanie własnościo-
we 51 m2 na os. „Bańgów”, I piętro, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z toale-
tą, balkon, piwnica. Sprzedam również 
garaż,  tel. 504 574 836

ZAMIENIĘ M-3 własnościowe na ka-
walerkę własnościową, tel. 515 263 237

ZAMIENIĘ dom w Herbach k. Często-
chowy na mieszkanie M-3 w Siemiano-
wicach Śl. - rejon Bytków,  
 tel. 660 773 785

RÓŻNE

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

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

GARAŻ do wynajęcia przy ulicy Wró-
blewskiego 69,  tel. 603 204 699

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

ZAMIENIĘ garaż przy ulicy Jagiełły 33 
na Jagiełły 15,  tel. 512 197 721

Schyłek sezonu letniego a początek 
jesieni to nie powód, by od razu rezy-
gnować z szaty kwietnej balkonu czy 
przydomowego ogródka. To prawda 
– wiele roślin traci w tym czasie swo-
je walory ozdobne, ale – jak poradzo-
no nam w jednej z bytkowskich kwia-
ciarni: - Można temu w dużym stop-
niu zapobiec.

Kluczowe w tym (i nie tylko) okresie 
jest zasilanie, o czym niektórzy za-
pominają albo po prostu nie wiedzą. - 
Tak jak człowiek, aby przeżyć w zdro-
wiu potrzebuje zarówno wody, jak i po-
żywienia zawierającego składniki od-
żywcze, tak rośliny również tego po-
trzebują. Na samej wodzie prawdopo-

dobnie stracą swoje piękne kolory a na 
ich utrzymaniu przecież nam teraz za-
leży. Warto zaopatrzyć się na przykład 
w nawozy wieloskładnikowe zawiera-
jące w składzie azot, potas, fosfor, któ-
re rozcieńczane są z wodą. Nie prze-
sadzając oczywiście z tym odżywia-
niem. Dzięki temu rośliny będą silniej-
sze i są w stanie przetrwać zmieniają-
ce się warunki atmosferyczne – tłuma-
czy sprzedawca z kilkudziesięcioletnim 
stażem w ogrodnictwie. Dopowiada za-
razem: - Oczywiście są też zwolennicy 
używania nawozów pochodzenia natu-
ralnego. Zgoda, jednak o ile w polu, na 
działce czy w ogrodach jest to realne 
do realizacji, tak na balkonie w bloku 

spółdzielczym czy nawet pod balkona-
mi budynku w ogródku może być pro-
blem przez zapach, jaki temu towarzy-
szy i możliwy konflikt międzysąsiedzki.

Innym sposobem na wydłużenie „ży-
cia” kwietnego balkonu czy ogródka 
jest po prostu obsadzenie go roślina-
mi charakterystycznymi dla tej pory ro-
ku. Dobrze o tej porze roku radzą so-
bie wrzosy, wrzośce, lawendy, jesien-
ne bratki czy chryzantemy.

Ukwieconych balkonów i przydomo-
wych ogródków jest w zasobach Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w tym sezonie naprawdę sporo. 
Liczymy, że kolorowo będzie jeszcze 
przez kilka tygodni. Pokażemy te co 
ładniejsze na łamach także w kolej-
nym wydaniu „MS”. Zachęcamy nie-
zmiennie równocześnie do przekazy-
wania kolejnych propozycji konkurso-
wych na adres redakcji: ssm@pocz-
ta.fm bądź telefonicznie.

Rafał Grzywocz

Zielony Konkurs 2020

Nie tylko podlewanie
Powolutku kończy się lato i mamy nadzieję, że rośliny, jakimi opiekowa-

liśmy się miesiącami zdobić nam będą nasze balkony i przydomowe 
ogródki jeszcze dłużej. Późnym latem i jesienią faktycznie jeszcze może 
być pięknie. Tylko musimy wiedzieć co robić i czego nie przegapić!

SUDOKU 9/20

6 9

9 2 5 6 8

5 8 3

3 6

4 7

1 4

2 3 5

8 1 5 4 7

7 6

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

wpisaniu brakujących cyfr w ten 
sposób, by w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej pionowej kolum-
nie oraz w każdym wyróżnionym 
małym kwadracie 3x3 znalazły się 
wszystkie cyfry od 1 do 9. Każda 
z tych cyfr w rzędzie, kolumnie, czy 
w małym kwadracie może być wpisa-
na tylko raz.

Na łamach „MS” publikować będzie-
my sudoku o różnym stopniu trudno-
ści. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii.

Rozwiązanie  
SUDOKU 3/20

3 8 7 4 5 2 1 6 9

9 1 2 3 8 6 4 7 5

4 5 6 7 1 9 8 3 2

6 3 8 2 4 1 5 9 7

7 4 5 6 9 8 3 2 1

1 2 9 5 3 7 6 8 4

8 7 3 1 2 4 9 5 6

2 9 1 8 6 5 7 4 3

5 6 4 9 7 3 2 1 8

P o ł a m  g ł o w ę
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A. Zgrzebnioka 33A. Zgrzebnioka 33

Wł. Reymonta 46Wł. Reymonta 46

ZHP 6ZHP 6

Kościelna 36Kościelna 36

Wł. Sikorskiego 4 - zgłoszenie mieszkańca Wł. Sikorskiego 4 - zgłoszenie mieszkańca 

H. Wróbla 9C – zgłoszenie mieszkankiH. Wróbla 9C – zgłoszenie mieszkanki

M. Skłodowskiej-Curie 11M. Skłodowskiej-Curie 11 Niepodległości 59Niepodległości 59

Zielony Konkurs 2020

Nie tylko podlewanieNie tylko podlewanie
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Ze względu na pandemię korona-
wirusa, dyżur redaktora 

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

w siedzibie SSM - prosimy  
o kontakt telefoniczny wyłącznie 

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

nadsyłać pytania, swoje problemy 
na konto pocztowe „MS”

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

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


