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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

Wielki Konkurs 2020Wielki Konkurs 2020
Ciepło już w mieszkaniachCiepło już w mieszkaniach

Wojciecha Korfantego 14Wojciecha Korfantego 14

Bohaterów Westerplatte 4-12Bohaterów Westerplatte 4-12

Zielony Konkurs 2020

Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie 
wkrótce!wkrótce!

O  zdrowie O  zdrowie 
i  życ ie  chodz ii  życ ie  chodz i
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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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RRokrocznie straż pożarna - także nasza w Siemiano-
wicach Śląskich - uczestniczy w dziesiątkach in-

terwencji związanych z obecnością groźnego dla zdro-
wia, a nawet życia tlenku węgla w mieszkaniach, w tym 
w zabudowie wielorodzinnej jak nasze osiedle!

W okresie jesienno-zimowym, gdy ograniczamy dostęp 
świeżego powietrza - zamykając okna, doszczelniając drzwi 

itp., jesteśmy bardziej narażeni na to zagrożenie aniżeli la-
tem. Bądźmy zorientowani w tym, jak uniknąć nieszczęścia… 

Wielu z nas czad kojarzy wyłącznie ze starymi kamienica-
mi, w których znajdują się piece kaflowe. To usypia naszą 
czujność. Tak, tlenek węgla może również powstać w bu-
dynku spółdzielczym, gdzie „kachloków” nie ma! 

 rg

O zdrowie  i  życ ie  chodz iO  zdrowie  i  życ ie  chodz i

Nowa kierownik ADM „Michałkowice”

Od 1 września br. kierowni-
kiem administracji „Mi-

chałkowice” jest Ewa Luty. Zastą-
piła ona na tym stanowisku Lucjana 

Błachno, który odszedł na zasłużo-
ną emeryturę.

Nowa kierownik z Siemianowicką 
Spółdzielnią Mieszkaniową związana 

jest od ponad 25 lat. Do tego momen-
tu pełniła różne funkcje w administra-
cji „Bańgów” - ostatnie 11 lat zastępcy 
kierownika tej ADM. rg
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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

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

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

Dyżury strażników miejskich
Dyżury 

 strażników rejonowych 
w Administracjach SSM:

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

i trzeci wtorek miesiąca 1000 - 1100

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

poniedziałek miesiąca 1000 - 1100

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

siąca 1200 - 1300

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

tek miesiąca 900 - 1000

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

czwartek miesiąca czwartek miesiąca  1000 - 1100

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

miesiąca 1000 - 1100

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

piątek miesiąca 1000 - 1100

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
WIESŁAW JAŹWIEC, ZBIGNIEW ROGOŻ*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
2. listopada 2020 r. od 1630 do 1730

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

tel. 32 609-14-00
Z kolei 7. grudnia 2020 r. dyżurować będą  

Zbigniew Jarosz, Jerzy Kurzawa*
*skład osobowy może ulec zmianie 

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
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W porządku obrad znalazły się m.in.:
- Omówienie lustracji inwestycyj-

nej przeprowadzonej przez lustratora 
Regionalnego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Ka-
towicach Pana Jarosława Dragona 
wraz z podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia wniosków polustracyjnych.

- Analiza stanu zaległości w opłatach 
czynszowych.

- Informacja o wynikach działalno-
ści gospodarczo-finansowej SSM za 
7 miesięcy 2020 r..

- Realizacja harmonogramu przygo-
towania budynków SSM do okresu zi-
mowego 2020 - 2021 wraz z podję-
ciem uchwały.

- Fotowoltaika w zasobach SSM – in-
formacja.

- Ustalenie harmonogramu comie-
sięcznych dyżurów Członków Rady 
Nadzorczej od października 2020 do 
czerwca 2021.

- Działalność DK „Chemik” – covid-19.
Rada zapoznała się z listem polu-

stracyjnym i z satysfakcją przyjęła, 
że lustrator nie sformułował żadnych 
wniosków, co po prostu oznacza, że 
zadania prowadzone są bez zarzutu. 
Fragmenty listu prezentujemy:

„Regionalny Związek Rewizyjny 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Kato-
wicach w okresie od 22 czerwca 2020 
roku do 21 lipca 2020 roku, stosownie 
do postanowień Art. 91 § 11 ustawy 
Prawo spółdzielcze, przeprowadził lu-
strację częściową dotyczącą działalno-
ści inwestycyjnej Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej za 2020 rok.

Lustracja wykazała, że: 
(…) 3. W zakresie poprawności 

przygotowania inwestycji:
Poszczególne organy Spółdzielni, 

w ramach swoich kompetencji, dzia-
łając w oparciu o obowiązujący Sta-
tut i aktualne postanowienia regula-
minowe przyjmowały rozwiązania or-
ganizacyjno-finansowe dla projekto-
wanej inwestycji.

4. W zakresie trybu doboru wyko-
nawców inwestycji, treści zawartych 
umów oraz ich realizacji:

Wyboru wykonawców dokonano 
zgodnie ze stosowanymi w Spółdziel-
ni zasadami zlecania usług i robót re-
montowo-budowlanych wykonawcom 
zewnętrznym. Zawarte przez Spółdziel-

nię umowy o przygotowanie inwesty-
cji oraz realizację robót zabezpiecza-
ły podstawowe interesy Spółdzielni i jej 
członków. Zawierały wszystkie istotne 
elementy potrzebne dla terminowego 
wykonania zadania, jego prawidłowe-
go wykonania i zabezpieczały zasady 
usuwania ewentualnych usterek. Do-
kumentowanie poniesionych wydatków 
i ich kontrola oraz sposób zatwierdza-
nia do wypłaty nie budzą zastrzeżeń.

5. W zakresie nadzoru inwestorskiego:
Spółdzielnia, zgodnie z uzyskanym 

pozwoleniem na budowę oraz zgod-
nie z przepisami Prawa Budowlanego  
zapewniła właściwy nadzór inwestor-
ski w trakcie realizacji inwestycji usta-
nawiając Inspektora Nadzoru posiada-
jącego odpowiednie kwalifikacje zawo-
dowe potwierdzone decyzjami o stwier-
dzeniu przygotowania zawodowego.

6. W zakresie systemu finansowania 
inwestycji:

Cała inwestycja była finansowa-
na ze środków przyszłych właścicieli 
oraz z kredytu zaciągniętego na budo-
wę przez Siemianowicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową. 

7. Inwestycja rozliczona zosta-
ła w terminach wymaganych usta-
wą o spółdzielniach mieszkaniowych 
i zgodnie z ustalonymi w normach we-
wnętrznych Spółdzielni (Zasadach po-
lityki rachunkowości) zasadami. Decy-
zją Zarządu Spółdzielni ustalono wyso-
kość wkładu za mieszkania i za gara-
że. Wkład mieszkaniowy wraz z wpła-
tami rat wkładu budowlanego na przy-
szłe wyodrębnienie na pełną własność 
jest równy kosztowi budowy.

Przedstawiona powyżej skrótowa 
synteza wyników oraz ustaleń bada-
nia·lustracyjnego zawartych w proto-
kole, nie wymaga sformułowania przez 
Związek wniosków polustracyjnych.

Niniejszy list polustracyjny stanowi 
integralną część protokołu lustracji. 
Wyniki lustracji Rada Nadzorcza zo-
bowiązana jest przedstawić na najbliż-
szym Walnym Zgromadzeniu zgodnie 
z Art. 93 Prawa spółdzielczego.

W podpisie Joanna Koch-Kubas 
– prezes RZSM w Katowicach”

Pozytywnie ocenić działanie Zarzą-
du w zakresie windykacji i zobowią-
zać Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej do dalszych działań 

mających na celu zmniejszenie zale-
głości w „opłatach czynszowych”.

Zaległości
Rada przyjęła także informację o sta-

nie zaległości. Podano w niej: Pomimo 
spowolnienia polskiej gospodarki, spo-
wodowanego stanem pandemii i ogól-
nie złej sytuacji na rynku gospodar-
czym w kraju należy stwierdzić, że go-
spodarka finansowa Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki z du-
żą ostrożnością

 
podejmowanym decy-

zjom, nie odczuła negatywnych kon-
sekwencji wywołanych przez czynniki 
zewnętrzne. SSM posiada dobrą płyn-
ność finansową, co pozwala jej na pra-
widłowe i terminowe regulowanie swo-
ich zobowiązań. Nie bez znaczenia jest 
oczywiście dojrzała i świadoma posta-
wa członków Spółdzielni oraz pozosta-
łych użytkowników lokali, wykazujących 
się poprzez regularne i terminowe płat-
ności olbrzymią odpowiedzialnością za 
losy naszych spółdzielczych zasobów.

Całość zadłużenia pochodzenia 
„czynszowego” na 31. 08. 2020 r. 
w wysokości 4 981 678,34 zł niewiele 
odbiega od stanu zadłużenia w latach 
poprzednich, gdzie np.:

- w VI 2015 r. zadłużenie to wynosi-
ło 4 916 824 zł,

- w VI 2016 r.: 5 032 925 zł,
- w VI 2017 r.: 5 115 134 zł,
- w VI 2018 r.: 4 864 862 zł,
- w VI 2019 r.: 4 791 685 zł.

Przedstawione wartości na dzień 31. 
08. 2020 r. pozostają na porónywalnym 
poziomie do zaległości z ostatnich kil-
ku lat i w chwili obecnej nie stanowią 
realnego zagrożenia dla funkcjonowa-
nia SSM. W uchwale RN pozytywnie 
oceniła działania Zarządu w zakresie 
windykacji i jednocześnie zobowiąza-
ła Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej do dalszych działań 
mających na celu zmniejszenie zale-
głości w „opłatach czynszowych”.

Ponadto Rada zapoznała się 
i uchwałami przyjęła: korektę planu ro-
bót finansowanych z funduszu remon-
towego centralnego - celowego SSM na 
rok 2020. Finansowo-rzeczowym wy-
konaniem planu robót finansowanych 
z funduszu remontowego centralnego 
- celowego SSM na rok 2020 za 8 mie-
sięcy br. Korekta planu inwestycyjnego 
na rok 2020 wraz z podjęciem uchwały

Rada z zadowoleniem przyjęła in-
formację o: przygotowaniu zasobów 
do zimy, o fotowoltaice i próbnej in-
stalacji oraz o działalności DK „Che-
mik”. Materiały te będziemy sukce-
sywnie prezentować. pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

28 września 
...odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie i pierwsze merytoryczne 

a zarazem stacjonarne (nie zdalne) po comvidowych perturbacjach po-
siedzenie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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Odpady wystaw dzień przed
Zwiększona parę miesięcy temu częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych problemu bałaganu nie 

rozwiąże, jeżeli nie będziemy dopasowywać opróżniania mieszkań i piwnic pod nadchodzący termin odbioru. 

Jeśli wystawimy szafę w środę - dzień po odbiorze przez 
samochód odpadów gabarytowych sprzed domu, będzie 
ona tak stała do kolejnego wywozu, a więc następnego 
wtorku, przyczyniając się do wrażenia ciągłego bałaganu 
wokół śmietnika… Odpady najlepiej wystawiać dzień przed 

- a nie w wyznaczonym dniu odbioru. Służby oczyszczania 
miasta jeżdżą bowiem od wczesnych godzin rannych.

Spróbujmy dopasowywać porządki w piwnicy, w miesz-
kaniu, umawiać transport nowych mebli pod terminarz 
wywozu. A on prezentuje się do końca roku następująco:

REJON 1
- Osiedle „Centrum”: Kolejowa, Brzozowa, Piaskowa, 

Powstańców, Komuny Paryskiej, Śląska, Krucza,  
Jana Pawła II, Spokojna, Ryszarda Gansińca,

- Osiedle im. Juliana Tuwima: Hermana Wróbla, Wojcie-
cha Korfantego, 

- Osiedle „Młodych”: Aleja Młodych, Szarych Szere-
gów, Jana Nepomucena Stęślickiego, ZHP, Bohaterów  
Westerplatte 4-12, Teatralna.

Październik - 15, 22, 29,
Listopad - 5, 13, 19, 26,
Grudzień - 3, 10, 17, 24, 31

REJON II
- Osiedle „Centrum”: Hutnicza, Jedności,  ks. Konstant-

go Damrota, Tadeusza Kościuszki, Michałkowicka,
- Osiedle „Tuwima”: Okrężna, Leśna, ks. Jana Kapicy.

Październik - 14, 21, 28,
Listopad - 4, 12, 18, 25,
Grudzień - 2, 9, 16, 23, 30

REJON III
- Osiedle „Chemik”: Alfonsa Zgrzebnioka,  Niepodległo-

ści, Walerego Wróblewskiego, 
- Osiedle „Młodych”: Plac Józefa Skrzeka i Pawła Wójci-

ka, Grunwaldzka, Władysława Łokietka, Władysława Ja-
giełły, Jana Polaczka.

Październik - 13, 20, 27
Listopad - 3, 10, 17, 24
Grudzień - 1, 8, 15, 22, 29

REJON IV
- Osiedle „Michałkowice”: Obrońców Warszawy, Emilii 

Plater, Władysława Andersa, Marii Dąbrowskiej, Wła-
dysława Sikorskiego, Kościelna, Pocztowa, Przyjaź-
ni, Harcerska, Stawowa, Wyzwolenia, 

- Osiedle „Bańgów”: Władysława Reymonta, Marii Skło-
dowskiej-Curie, Karola Szymanowskiego.

Październik - 12, 19, 26
Listopad - 2, 9, 16, 23, 30
Grudzień - 7, 14, 21, 28 rg

SPRAWDŹ STAN SWOJEGO KONTA

Wielki konkurs 2020
Niedawno witaliśmy 2020 rok, a już trzeba będzie się z nim żegnać. Nowy rok zbliża się bowiem milowymi kro-

kami i jest za przysłowiowym pasem. Póki co jego nadejście wydaje się nam bardzo, baaardzo odległe. To jed-
nak pozory, gdyż ani się obejrzymy, jak w korespondencji wpisywać będziemy 2021 r., myląc się zapewne na po-
czątku, bo z reguły przy zmianie daty takie przypadki się nagminnie trafiają.

Zasady Wielkiego konkursu:
KAŻDY MIESZKANIEC ZASOBÓW SSM, KTÓRY NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU BĘDZIE POSIADAŁ

MNIEJ NIŻ 10 ZŁOTYCH ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD ORAZ 
ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU. Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2021 roku.

DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!
Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy skorzystać z e-kartoteki lub sprawdzić go w Dziale 

Czynszów SSM a w przypadku wszelkich ewentualnych wątpliwości tam je wyjaśnić.
nie Traćmy CZasu – nagrody nie PoCZekają! nie Traćmy CZasu – nagrody nie PoCZekają!

Tak więc nadszedł czas, by przypomnieć o kolejnej 
edycji, Wielkiego Konkursu SSM, jaki Rada Nadzor-
cza i Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
od lat adresują do wszystkich, którzy regularnie wnoszą 
opłaty, a ich niedobór na koncie nie będzie przekraczał 
łącznie 10 zł według stanu na 31. 12. 2020 r.

Podstawowym celem konkursu jest zmobilizowanie jak 
największej grupy mieszkańców do zapoznania się ze 
stanem swoich wpłat czynszowych i w przypadku stwier-
dzenia niedoboru – uregulowanie go do końca grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele rodzin posiada poważ-
ne problemy finansowe. Jedni z trudnością wiążą koniec 
z końcem, drudzy świadomie nie regulują swoich należ-
ności. Utrata pracy, brak dochodów, poważna choroba 
jednego z członków rodziny powodują, że ludzie prze-
stają regulować swoje zobowiązania. Nie płacąc uważa-
ją, że mogą zaciągnąć kredyt bez konieczności załatwia-
nia formalności bankowych. Prawda to o tyle, że kredyt 
taki należy do najdroższych na rynku, a na dodatek ude-
rza w innych mieszkańców.

W takiej bowiem sytuacji płynność finansowa Spółdziel-
ni może ulec zachwianiu, w konsekwencji prowadząc do 
opóźnienia w regulowaniu należności wobec dostawców 
usług i mediów, a tym samym stanowiąc realne zagroże-
nie prawidłowej eksploatacji, co przecież godzi w nas sa-
mych. Dodatkowo, dostawcy mają pełne prawo naliczania 
karnych odsetek od niezapłaconych sum, zaś te mogą stać 
się nadobowiązkowymi zobowiązaniami do pokrycia przez 
Spółdzielnię, czyli w konsekwencji przez nas samych.

W Wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, którego należności na 
koniec roku względem SSM są mniejsze od 10 złotych.

Zasada ta dotyczy wszelkich należności zarówno 
głównej, jak i ewentualnych odsetek z tytułu 

nieterminowych wpłat.
Jak dowodzą minione lata, na wiele osób Konkurs działa 

mobilizująco, a koniec roku to właściwy moment na uporanie 
się z zaległościami tak, by w Nowy Rok wejść bez zaszłości 
i z szansą na uczestnictwo w losowaniu cennych nagród rze-
czowych oraz zwolnienia z czynszu w części eksploatacja.
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- Rafał Grzywocz: Polska jest jed-
nym z najuboższych w wodę krajów 
w Europie. Coraz częściej słyszymy 
o kryzysie wodnym. Jakie są jego 
przyczyny?

- Przyczyn jest wiele. Zapotrze-
bowanie na wodę szybko rośnie ze 
względu na rozwój cywiliza-
cyjny, rosną potrzeby prze-
mysłu, rolnictwa, no i te in-
dywidualne – konsumpcyjne. 
Głównym jednak problemem 
wydają się być zmiany klima-
tu, a co za tym idzie, duża 
zmienność czasowa opadów 
w poszczególnych latach. 
Za doktorem Suchożebrskim 
z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, mogę powtórzyć, że 
w Polsce, średnia ilość wody 
opadowej na osobę to 1.600 
m3 rocznie, co sytuuje nas 
na pograniczu deficytu wod-
nego, ale w poszczególnych 
latach z suszą, co jest zjawi-
skiem nagminnym, ten defi-
cyt jest wyraźny. Problem bę-
dzie pogłębiać nasilanie się 
zjawisk ekstremalnych, od 
długotrwałych susz hydrolo-
gicznych po powodzie regio-
nalne i krajowe. Powinno to 
determinować kierunek po-
dejmowanych w Polsce dzia-
łań w tym zakresie, w szcze-
gólności zwiększanie obecnie niskiej 
retencji w zbiornikach wodnych.

- Jak przekłada się to na „sytuację 
wodną” w Siemianowicach Śląskich 
i w regionie?

- Mimo, że nasz region – z uwa-
gi na uwarunkowania geograficzne 
i hydrogeologiczne – jest relatywnie 
mniej narażony na zagrożenia zwią-
zane z suszą niż inne obszary Polski 
(np. woj. lubuskie czy łódzkie), to jed-
nak ten problem wciąż nas dotyczy. 
Występujące w maju i w czerwcu 
deszcze zwiększyły wilgotność gór-
nych partii gleby, nie rozwiązały jed-
nak w całości problemu suszy hy-
drologicznej, której występowanie 
spowodowane jest przede wszyst-
kim brakiem zimowych opadów 
śniegu. Ta część naszego wojewódz-
twa, w której znajdują się Siemiano-
wice Ślaskie również nie jest wolna 

od zagrożeń związanych z wodą. Pro-
blemem jest duży stopień uszczel-
nienia gruntów w silnie zurbanizo-
wanej miejskiej tkance, który moc-
no ogranicza retencję wód opado-
wych, co przy deszczach nawalnych 
stanowi poważne zagrożenie, o czym 

nie raz przekonali się siemianowicza-
nie i inni mieszkańcy regionu.

- W jaki sposób zjawisko niedobo-
ru wody może wpłynąć na gospodar-
stwa domowe? Czy, kreśląc czarny 
scenariusz, grozi nam w przyszłości 
sytuacja, w której dostęp do wody 
będzie w jakiś sposób ograniczany?

- Czarny scenariusz oczywiście za-
wsze jest możliwy, z przyczyn, o któ-
rych wspomniałem wcześniej. Nie 
można nigdy wykluczyć splotu eks-
tremalnych warunków, doprowadza-
jących do braku wody w kranach, 
jednak nie byłbym takim pesymistą. 
Uspokajam, że ograniczenie dostaw 
wody nam nie grozi, nawet z powo-
du pandemii, która mocno zaniepoko-
iła naszych mieszkańców, czemu da-
li wyraz w kierowanych do nas licz-
nych zapytaniach. Pan prezes zapew-
nił wtedy i nadal zapewnia, że woda 

w Siemianowicach Śląskich jest bez-
pieczna, a jej dostawy niezagrożone.

- Szukając dodatkowych źródeł wo-
dy, czy jest możliwy powrót do kon-
cepcji, na szerszą skalę, drążenia 
studni i czerpania wody z ziemi – jak 
robili to nasi pradziadowie, a dziś 

w sposób bardziej zaawan-
sowany technologicznie?

- Niektóre wodociągi korzy-
stają z własnych ujęć wody, 
wydobywanych ze studni głę-
binowych. Uwarunkowania, 
które posiada nasze miasto, 
takie wydobycie uniemożli-
wiają, ponieważ nie ma wy-
starczających zasobów wody 
podziemnej. Wynika to głów-
nie z działalności kopalń, 
których już dziś nie ma, ale 
skutki ich funkcjonowania wi-
dać w tej kwestii do dziś. Ta 
szersza skala, o którą Pan 
pyta, jest dla nas niedostęp-
na. Natomiast, indywidual-
ne drążenie studni jest oczy-
wiście możliwe, jednak łączy 
się z pewnymi problemami, 
np. uzdatniania wody, przez 
co tańszym, pewniejszym 
i na pewno zdrowszym źró-
dłem jest korzystanie z ogól-
nodostępnego wodociągu.

- Jakie zadania są podej-
mowane w skali kraju, by ten 

problem minimalizować? Czy nasza 
gmina bierze udział w jakichś progra-
mach pro-retencyjnych lub czy jest 
jakaś koncepcja na przyszłość?

- Siemianowice Śląskie aktywnie 
uczestniczą w programach mających 
na celu zatrzymanie wody w mieście. 
Odbywa się to poprzez moderniza-
cję sieci kanalizacyjnych, przy jedno-
czesnej separacji wód opadowych od 
ścieków, a także budowę zbiorników 
retencyjnych z wykorzystywaniem te-
renów zalewowych. Budowa wspo-
mnianych zbiorników retencyjnych 
jest jednym z elementów projektu pn.: 
„Modernizacja kanalizacji deszczowej 
wraz z budową systemu małej retencji 
na terenie miasta Siemianowice Ślą-
skie”, realizowanego w ramach dzia-
łania 2.1 „Adaptacja do zmian klima-
tu wraz z zabezpieczeniem i zwięk-
szeniem odporności na klęski żywio-

Czy w kranie zawsze będzie płynąć woda?
Zapotrzebowanie na wodę systematycznie rośnie, ale jej dostępność zmniejsza się. O niedostrzeganych pro-

blemach związanych z gospodarką wodną w Polsce rozmawiamy z Sewerynem Świacznym, rzecznikiem Wo-
dociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Zbieranie „deszczówki” na potrzeby np. pielęgnacji 
kwiatów w mieszkaniu i w przydomowym ogródku. 

Tu przykład gromadzenia wody deszczowej 
– Grunwaldzka 3D
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łowe, w szczególności katastrofy na-
turalne oraz monitoring środowiska”, 
oś priorytetowa II Ochrona środowi-
ska, w tym adaptacja do zmian kli-
matu, Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014–2020, 
na które Gmina Siemianowice Ślą-
skie uzyskała dofinansowanie z fun-
duszy unijnych. Mówimy tu o kwocie 
19,5 mln zł. Jako miasto posiadamy 
zbiorniki retencyjne na terenie „Rzę-
sy” – Staw Rzęsa, przy polu golfo-
wym – Staw Remiza, w parku Górnik 
– staw Michałkowicki, w parku Byt-
kowskim – staw Brysiowy. W perspek-
tywie dwóch kolejnych lat w naszym 
mieście powstaną kolejne zbiorniki re-
tencyjne, zlokalizowane na Przełaj-
ce i w Michałkowicach - osiedlu Bu-
dryka. Na terenie Przełajki powstaną 
dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 
100 m3 każdy, zlokalizowane w pobli-
żu wylotu rowu michałowickiego. Bę-
dą one zasilane wodą opadową do-
prowadzoną siecią kanalizacji desz-
czowej z terenu Przełajki. Na os. Bu-
dryka, w dzielnicy Michałkowice, po-
wstanie zbiornik o powierzchni 0,101 
ha i pojemności użytkowej 460 m3 

(poj. Całkowita 2.158 m3) wybudowa-
ny jako suchy polder, co oznacza, iż 
wykorzystując naturalne uwarstwienie 
gruntu w miejscu jego lokalizacji wo-
da będzie zatrzymywana i rozsącza-
na, co pozwoli na zasilanie wód grun-
towych. Zbiornik ten będzie zasilany 
wodami opadowymi z przyległych te-
renów, doprowadzonych siecią kanali-
zacji deszczowej.

- W jaki sposób przeciętni miesz-
kańcy zasobów SSM mogą ogra-
niczać zużycie wody, oszczędzając 
przy tym kolejne złotówki? A może 
też chodzi o konieczność zmiany na-
wyków żywieniowych?

- Poza wielokrotnie już przypomi-
nanymi apelami o oszczędzanie wo-
dy w domach (sprawdzanie spłuczek, 
krótkie prysznice, używanie zmywa-

rek, itp.), mogę zwrócić dziś uwagę 
na to, że np. marnując jedzenie, rów-
nież pośrednio marnujemy wodę. Do 
produkcji żywności używa się bowiem 
najwięcej wody, o czym warto pa-
miętać. Pochłania ona około 70 pro-
cent globalnego zużycia słodkiej wo-
dy. Zjedzenie jednego średniej wielko-
ści jabłka kosztuje nas kilka litrów wo-
dy, ale już wypicie szklanki świeże-
go soku pomarańczowego to aż 100 

litrów wody. Dwie kromki chleba peł-
noziarnistego kosztuje nas niecały litr 
wody zaś filiżanka gotowanego ryżu 
aż 124 litry wody. Do wyprodukowa-
nia 1 kg wołowiny potrzeba aż 14.500 
litrów wody, 1 kg wieprzowiny – 5.990 
l, 1 kg mięsa drobiowego – 4.330 l 
wody, do wyprodukowania 1 litra pi-
wa potrzeba od 3,5 do 8 litrów wody, 
1 filiżanka herbaty – 30 l, 1 kg cukru 

– 80 l, 1 filiżanka kawy – 140 l, śred-
niej wielkości jabłko – 125 l, duży po-
midor – 50 l, kg kechtup’u – 730 l, kg 
sałaty – 240 l, kg kapusty – 280 l, kg 
ziemniaków – 290 l, a 1 jajko – 200 l. 
Wrzucając do kosza zmarnowane je-
dzenie, jednocześnie marnujemy wo-
dę. Rozsądne zakupy pomogą zaosz-
czędzić i pieniądze, i wodę.

- Dziękuję za rozmowę.

Skwer nabiera kształtu

Od kilku tygodni przy ulicy Władysława Jagiełły 9-11 w os. „Węzło-
wiec” pracuje ekipa budowlana. Na wydzielonej części trawnika po-

wstaje skwer wypoczynkowy z podniesioną rabatą kwiatową w jego centrum.
Tworzona strefa wypoczynku ma być 

kolejnym miejscem, gdzie mieszkań-
cy Bytkowa będą mogli przysiąść, zre-
laksować się i czerpać przyjemność 
z obcowania z naturą na świeżym po-
wietrzu. Projekt zakłada, że skwer bę-
dzie miał formę owalną. Centralnym je-
go miejscem będzie podniesiona raba-
ta z mieszanką kwiatów wielorocznych 
(m.in. macierzanki, tulipany, lawendy) 
oraz krzewów ozdobnych (zieleń niska 
o swobodnym układzie). Wokół niej 
będą ławki, gazony kwietne i drzewa 
średniowysokie, dające trochę cienia. 
W godzinach wieczornych i nocnych 
całość oświetlać 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. Na pozosta-
łych terenach zielonych dosadzonych 
zostanie dodatkowo kilka drzew. Ko-
lejnym etapem rewitalizacji tego tere-
nu będzie łąka kwietna, jaka założona 
zostanie między siłownią zewnętrzną 
a powstającym skwerem.

Tworzony właśnie obiekt wypoczyn-
kowy jest kontynuacją pewnego cią-
gu inwestycji na tym terenie (wokół bu-
dynków Wł. Jagiełły 3-11). I tak, naj-
pierw z pieniędzy z Budżetu Obywatel-
skiego wykonano modernizację boiska 
sportowego (sport), później ze środ-
ków Spółdzielni wybudowano i urzą-
dzono siłownię plenerową (rekreacja). 

W końcu teraz, również ze środków 
własnych, przyszedł czas na realizację 
pomysłu na wypoczynek. rg

źródło: pixabay.comźródło: pixabay.com
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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  – październik 2020 r.
• w terminie  5-13 październik 2020 r. 

 pod nr tel.   73 74 75 662
przyjmujemy odczyty z budynków przy  

ul. Komuny Paryskiej 1-13

• w terminie  7-13 październik 2020 r. 
 pod nr tel.   73 74 75 662

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. Powstańców 46, 54

• w terminie  5-13 październik 2020 r. 
 pod nr tel.   799 178 578

przyjmujemy odczyty z budynków przy 
ul. Wróblewskiego 69-73

• w terminie  7-13 październik 2020 r. 
 pod nr tel.   799 178 578

przyjmujemy odczyty z budynków przy 
ul. Stawowej 5-11, 11a

• w terminie  15-22 październik 2020 r. 
 pod nr tel.   73 74 75 662

przyjmujemy odczyty z budynków przy 
 ul. Grunwaldzkiej 2, 3, 7, 9, 16

• w terminie  15-22 październik 2020 r. 
 pod nr tel.   73 74 75 662

przyjmujemy odczyty z budynków przy 
 ul. Wyzwolenia 6-10

• w terminie  15-22 październik 2020 r. 
 pod nr tel.   799 178 578

przyjmujemy odczyty z budynków przy 
 ul. Jagiełły 1-13

• w terminie  15-22 październik 2020 r. 
 pod nr tel.   799 178 578

przyjmujemy odczyty z budynków przy 
 ul. Emili Platter 21

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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PPrawie nie ma miesiąca, by w za-
sobach SSM nie pojawiły się ja-

kieś dewastacje mienia wspólnego.
Ostatnio delikwentom zachciało się 

na przykład rozbierać płytki klinkiero-
we w wejściach do michałkowickich kla-
tek schodowych. Z pewnością było za-
bawnie. Równie „świetnie” było podczas 
bazgrania po elewacjach budynków 
w „Centrum” i garaży w os. „Wezłowiec”.

W tych „uciechach” nie byłoby nic 
złego, gdyby nie to, że aby utrzymać 
stan zasobów spółdzielczych w przy-
zwoitym stanie, szkody trzeba napra-
wić a bohomazy zamalować. Oczywi-
ście kryją się za tym pieniądze.

Trudno złapać kogoś na „gorącym 
uczynku”. Nie wszyscy są na tyle od-

ważni, by zwrócić komuś uwagę bez-
pośrednio, co zrozumiałe. Ciężko też 
oczekiwać, by policjant czy strażnik 
miejski był na każdym rogu. Dziś w do-
bie telefonów z wbudowanymi apara-
tami i możliwością nagrywania obrazu 
to jest rozwiązanie, które może pomóc 
służbom mundurowym ustalić spraw-
cę dewastacji.

A w osiedlach zanotowano:
im. Juliana Tuwima

- Okrężna, plac zabaw – skradziono 
przęsła w ogrodzeniu,

- W. Korfantego 9-10, boisko wie-
lofunkcyjne – skradziono klamkę 
z furtki wejściowej,

- H. Wróbla 7A – zdewastowano 
skrzynkę na reklamy,

- Leśna 13 – zniszczono lustro w dźwi-
gu osobowym.

„Michałkowice”
- Wł. Andersa 4C, Wł. Sikorskie-

go  4G – zniszczono fragment wej-
ścia do budynku (płytki ceramiczne).

„Chemik”
- Walerego Wróblewskiego 71 – wy-

rwano samozamykacz w drzwiach 
wejściowych,

- Walerego Wróblewskiego 39-41, 
plac zabaw – zniszczono drewniany 
element urządzenia zabawowego.

„Centrum”
- Powstańców, R. Gansińca, pla-

ce zabaw – uszkodzenia w ogro-
dzeniu.

 rg

Ulżyli sobieUlżyli sobie
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Aplikacja na telefon „Moja Komenda”,  Aplikacja na telefon „Moja Komenda”,  
czyli jedna z możliwości kontaktu z dzielnicowymczyli jedna z możliwości kontaktu z dzielnicowym

Dzielnicowi, bo o nich mowa, to policjanci utrzymujący 
bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich 
rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania  w za-
kresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno 
indywidualnego, jak i publicznego. Dzielnicowi diagnozu-
ją wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalają 
ich przyczyny i po-
magają w poszuki-
waniu skutecznych 
sposobów ich roz-
wiązania.

Dzielnicowy, jak 
mówi aspirant szta-
bowy Jarosław Gan-
da – kierownik Rewi-
ru Dzielnicowych Ko-
mendy Miejskiej Poli-
cji w Siemianowicach 
Śląskich, jest niczym 
lekarz pierwsze-
go kontaktu. - Wła-
śnie do niego może-
my zwrócić się z wy-
kroczeniami szcze-
gólnie uciążliwymi 
dla mieszkańców – 
zniszczenie, kradzieże mienia, zaśmiecanie, z konfliktami między-
sąsiedzkimi czy problemem przemocy w rodzinie. Dzielnicowy, 
o ile sam nie jest w stanie pomóc w rozwiązaniu nakreślonego pro-
blemu, ma odpowiednio pokierować, doradzić do kogo się zwrócić, 
wskazać rozwiązanie. Jest odpowiedzialny między innymi za kon-
takt z administracją osiedlową czy szkołą, szkolnym pedagogiem. 
Bierze też udział w realizacji zadań w zakresie profilaktyki społecz-
nej – tłumaczy Ganda. - Dzielnicowy to policjant pracujący w tere-
nie. Po porannej codziennej odprawie na komendzie i zapoznaniu 
się z dokumentacją policyjną w sprawach swojego rejonu, wycho-
dzi na obchód – dodaje.

Każdy z tych funkcjonariuszy Policji pracujący na co dzień 
w naszym osiedlu ma ponadto wyznaczone na pół roku za-
danie priorytetowe do wykonania. Wybiera je na podstawie 
informacji od lokalnej społeczności, administracji, ilości zgło-
szeń, na bazie oznaczeń w aplikacji „Krajowej Mapie Zagro-
żeń Bezpieczeństwa”. Najczęściej do takich zadań wybiera-
ne jest zjawisko grupowania się osób spożywających alko-
hol w danym rejonie, zakłócający przy tym ład i porządek, 
co jest uciążliwe dla mieszkańców z okolicznych budynków 
czy przechodniów. Przez sześć miesięcy dzielnicowy stara 
się różnymi kanałami rozwiązać ten problem – od dialogu, 
przez nakładanie mandatów karnych i wpłynięcie na decyzje 
zarządcy nieruchomości odnośnie na przykład konieczności 
dodatkowego oświetlenia rejonu czy założenia kamery. Po-
licjanci niekiedy prowadzą służbę obchodową wspólnie ze 
strażą miejską. Na końcu, a więc po pół roku, dokonuje się 
analizy – podsumowania i ocenia, czy należy kontynuować 
to zadanie dalej, czy problem można uznać za rozwiązany.

Jak skontaktować się z dzielnicowym?
Z biegiem czasu przybywa możliwości kontaktowania się 

z dzielnicowym Policji swojego rejonu. To już nie tylko kon-

takt bezpośredni na ulicy, wybieranie numeru telefonu ko-
mórkowego czy stacjonarnego – wewnętrznego na komen-
dę i listowny. Mamy możliwość kontaktu e-mailowego. Od kil-
ku lat funkcjonuje aplikacja mobilna „Moja Komenda”. W re-
alizacji jest też projekt „Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeń-
stwa Województwa Śląskiego – śląska policja bliżej społe-

czeństwa”. To sys-
tem elektroniczny, 
gdzie poprzez za-
logowanie się rów-
nież można nawią-
zać kontakt z dziel-
nicowym. 

Komenda Miej-
ska Policji w Sie-
mianowicach Ślą-
skich miasto po-
dzielone ma na 15. 
rejonów – trzy sek-
tory. Na obszarze 
tym działa w sumie 
15. dzielnicowych. 
W osiedlach Sie-
mianowickiej Spół-
dzielni Mieszkanio-
wej pracują:

Bytków
- Osiedle „Chemik” – starszy aspirant Piotr BURZYK

tel. kom. 727 032 591, e-mail:
dzielnicowy.siemianowice.9@siemianowice.ka.policja.gov.pl
- Osiedle „Węzłowiec” – aspirant sztabowy Tomasz 

 BAKALARZ tel. kom. 727 032 596, e-mail: 
dzielnicowy.siemianowice.10@siemianowice.ka.policja.gov.pl

- Osiedle „Młodych”, w tym rejon ulic Niepodległości 
21-45 i J. Polaczka – aspirant Szymon OCHMANN

tel. kom. 727 032 600, e-mail: 
dzielnicowy.siemianowice.11@siemianowice.ka.policja.gov.pl

Osiedle im. Juliana Tuwima
- ulice W. Korfantego, H. Wróbla – aspirant sztabowy Ma-

rek DRAPACZ tel. kom. 727 032 598, e-mail: 
dzielnicowy.siemianowice.8@siemianowice.ka.policja.gov.pl
- ulice Leśna, Okrężna – aspirant sztabowy Tomasz GA-

BRYŚ  tel. kom. 727 032 595, e-mail:
dzielnicowy.siemianowice.7@siemianowice.ka.policja.gov.pl
- ulica ks. Jana Kapicy 5 (ADM „Tuwima”) oraz Hutnicza 3-5 

i Jedności 1 („ADM „Centrum”) – aspirant sztabowy Alek-
sander WALCZAK tel. kom. 727 032 590, e-mail:

dzielnicowy.siemianowice.6@siemianowice.ka.policja.gov.pl
Michałkowice

- „Osiedle Robotnicze” - ulice Wł. Sikorskiego, Wł. An-
dersa, M. Dąbrowskiej, W. Fojkisa, E. Plater, Obroń-
ców Warszawy – starszy aspirant Łukasz HEBDA
tel. kom. 727 032 594, e-mail: 

dzielnicowy.siemianowice.12@siemianowice.ka.policja.gov.pl
- Stawowa, Wyzwolenia – młodszy aspirant Mariusz  

NIZLER   tel. kom. 727 032 592, e-mail: 
dzielnicowy.siemianowice.14@siemianowice.ka.policja.gov.pl
- Przyjaźni, Pocztowa, Kościelna – młodszy aspirant  

Czy wiesz kto jest twoim dzielnicowym?
Czy ze wszystkimi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku w naszym osiedlu – poza nagłymi i nie 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu – od razu musimy kontaktować się z numerem alarmowym 112 (997)? A może 
jest ktoś w służbie mundurowej, kto zna nasz rejon, jego specyfikę i może postarać się wpłynąć na ich rozwiązanie?
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Taki wniosek nasuwa się po roz-
mowach z kierownictwem poszczegól-
nych administracji, które zgodnie po-
wtarzają, że tegoroczny początek se-
zonu grzewczego przebiegał spokoj-
nie. To znaczy w zdecydowanej więk-
szości – bez poważnych awarii, dłu-
gich opóźnień w dostawie ciepła do 
mieszkań. O jakichś nieprawidłowo-
ściach, często dowiadywano się do-
piero po kilku dniach, bo pierwsze dni 
jesieni okazały się na tyle pogodne 
i ciepłe, że w wielu mieszkaniach nie 
myślało się, by sięgnąć do pokrętła 
(danfoss) i odkręcić centralne ogrze-
wanie, a tym samym sprawdzić, czy 
wszystko działa jak należy.

Właściwie jedyne większe kłopoty 
przy rozruchu c.o., w pierwszych dniach 
funkcjonowania wypełnionej czynnikiem 
cieplnym sieci pojawiły się w osiedlach 
„Chemik” i „Węzłowiec”. W pierwszym 
z wymienionych doszło do dwóch sy-
tuacji, w których musiały interweniować 
służby techniczne. Kilkudniowe opóź-
nienie w dostawie ciepła w budynkach 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego 
39-41, 43-49, 51-53, 55, 55A, 57, 59, 
61-63, Niepodległości 58, 60, 64 mia-
ło swoją przyczynę w stacji wymienni-
ków ciepła „Chemik II”. Naprawy wyma-
gała aparatura sterująca pompą obiego-
wą. Druga awaria wystąpiła kilka dni po 
rozruchu c.o., gdy zgłoszono problem 
w budynku przy Alfonsa Zgrzebnioka 
51A, B. Okazało się, że nastąpiła awa-
ria na przyłączu c.o. biegnącym w ziemi 
do budynku, co objawiło się w piwnicy – 
parą wodną i wilgocią.

Przyczyna krótkiego opóźnienia 
w dostawie ciepła do mieszkań bu-
dynku przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 39 leżała w tym, że nieprawidło-
wo zafunkcjonowała sieć centralne-
go ogrzewania, wymieniana niedaw-
no przez spółkę „Tauron Ciepło” w tej 
części osiedla.

Jak w każdym sezonie grzewczym 
administracje osiedli przyjmowały po-
jedyncze zgłoszenia od mieszkańców 
o zapowietrzonych kaloryferach lub 
przeciekach z instalacji c.o. w kon-

kretnym mieszkaniu. Patrząc jednak-
że całościowo na 12,5 tys. zaso-
by Spółdzielni można stwierdzić, że 
przedsezonowe przygotowania admi-

nistracji do sezonu grzewczego (prze-
glądy, konserwacje, naprawy) w bu-
dynkach i biegnących w nich insta-
lacji c.o. poza mieszkaniami, okaza-
ły się efektywne. Podobnie jak w zde-
cydowanej większości dotyczące sie-
ci ciepłowniczych biegnących w zie-
mi, za które odpowiedzialna jest spół-
ka „Tauron Ciepło”.

Spoglądając wstecz i mając w pa-
mięci obraz potężnych onegdaj awarii 
na zewnętrznych sieciach centralne-
go ogrzewania, co przekładało się na 

(nie)grzanie w mieszkaniach, począ-
tek tego sezonu grzewczego możemy 
uznać za udany. Oby tak było jak naj-
dłużej, bez względu na to, czy okres 
jesienno-zimowy będzie łagodny pod 
względem temperatury czy nie. Kolej-
ny sprawdzian dla całego systemu cie-
płowniczego nastąpi wtedy, gdy gwał-

townie spadnie temperatura powietrza 
na zewnątrz. Kiedy w większości go-
spodarstw domowych będzie odkręcać 
się danfossy…

Pamiętajmy – o wszelkich dostrzeżo-
nych nieprawidłowościach, tak na in-
stalacjach c.o. w budynku, jak i na ze-
wnątrz (para wodna wydobywająca się 
z ziemi) informujmy niezwłocznie swoją 
administrację.

Podanie ciepła zauważyli oczywiście 
mieszkańcy. Jedna z Czytelniczek za-
mieszkała przy Placu Skrzeka i Wój-
cika napisała: Świetnie, że w te zim-
ne wrześniowe dni możemy się ogrzać 
przy kaloryferach☺! Pozdrawiam Ire-
na Skwara. rg

Ciepło już w mieszkaniach

Awaria na przyłączu c.o. do budynku A. Zgrzebnioka 51A, B  Awaria na przyłączu c.o. do budynku A. Zgrzebnioka 51A, B  
była jedną z nielicznych na starcie sezonu grzewczego w SSMbyła jedną z nielicznych na starcie sezonu grzewczego w SSM

Mariusz MAKOSZ tel. kom. 727 032 599, e-mail: 
dzielnicowy.siemianowice.13@siemianowice.ka.policja.gov.pl

„Bańgów”
- os. „Bańgów” – aspirant sztabowy Damian ACHTELIK 

tel. kom. 727 032 593, e-mail: 
dzielnicowy.siemianowice.15@siemianowice.ka.policja.gov.pl

„Centrum”
- ulice Powstańców, Komuny Paryskiej 1-3-5, Kolejowa, 

Brzozowa 12, Piaskowa 8 – aspirant Marcin NOWAK 
tel. kom. 727 032 597, email: 

dzielnicowy.siemianowice.4@siemianowice.ka.policja.gov.pl

- ulica Komuny Paryskiej 6 i 13 – aspirant sztabowy Rado-
sław MOTYBEL tel. kom. 727 032 601, email: 

dzielnicowy.siemianowice.3@siemianowice.ka.policja.gov.pl
- ulica Krucza – młodszy aspirant Mariusz FARAT  

tel. kom. 727 032 602, email:
dzielnicowy.siemianowice.2@siemianowice.ka.policja.gov.pl
- ulice R. Gansińca, Spokojna, Michałkowicka 17-23A, 

T. Kościuszki, Jana Pawła II, Śląska 46-48-50, 
ks. K. Damrota 1B – sierżant sztabowy Adam GULBA 
tel. kom. 727 032 589, email:

 dzielnicowy.siemianowice.1@siemianowice.ka.policja.gov.pl

Przyzwoity początek sezonu grzewczego. Tak jednym zdaniem można 
podsumować pierwsze dni, tygodnie, kiedy do mieszkań budynków 

SSM płynie czynnik cieplny. Grzeją od czwartku, 24 września br.



12 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2020

Zalewa z dachu
Dzień dobry,

Jestem mieszkanką lokalu przy uli-
cy Wróblewskiego 63F i piszę do Pań-
stwa z prośbą o rozwiązanie problemu 
zalewania mojego mieszkania z da-
chu, co trwa od dobrych kilku lat.

Zgłoszenia dokonywałam kilkakrot-
nie telefonicznie, jak i osobiście, w sie-
dzibie Administracji Osiedla „Chemik”. 
Niestety, do dnia dzisiejszego, mimo 
solennych zapewnień awarii nie usu-
nięto, a po każdym deszczu sufit mojej 
kuchni jest zalany. Proszę mi wytłuma-
czyć, czy naprawa poszycia dachowe-
go to dla Administracji problem nie do 
rozwiązania? Czy może zgłoszenia lo-
katorów są bagatelizowane?

Dodam, że w marcu br. dokonałam 
kapitalnego remontu kuchni i moja 
cierpliwość naprawdę się kończy pa-
trząc jak po każdym deszczu mam za-
lany sufit, a Administracja po raz kolej-
ny mnie kłamie, że dach zostanie na-

prawiony. Być może Zarząd SSM po-
winien zainteresować się rzetelnością 

wykonywanej pracy przez Administra-
cję Chemik.

Z poważaniem, P. K.
- dane do wiadomości redakcji „MS”

Od redakcji: Po naszym wyjaśnie-
niu na łamach „MS”, że nie możemy 
nadać biegu zgłoszeniu (dane zastrze-
żono) otrzymaliśmy kolejny e-mail:

Dzień dobry.
Wyrażam zgodę na odtajnienie wia-

domości.
Pozdrawiam, P. K.

Zarząd SSM: W odpowiedzi na Pa-
ni e-mail informujemy, że Admini-
stracja osiedla „Chemik” dotychczas 
wykonała następujące prace na da-
chu nad Pani mieszkaniem: naprawę 
tynków kominowych wraz z uszczel-

nieniem wokół komina oraz obrób-
ką blacharską, pokrycie papą dachu 
nad całym mieszkaniem nr (...), wy-
konanie nowej papy włazu na dach. 
Jednakże gdy okazało się to niesku-
teczne i pojawiło się kolejne zalanie, 
wykonane zostało dodatkowe pokry-
cie dachu papą od komina do ognio-
muru. W związku z faktem, iż powyż-
sze prace nie przyniosły spodziewa-
nego rezultatu Administracja wyko-
na w najbliższym czasie remont ko-
mina i połaci dachowej w rejonie te-
go komina nad kuchnią Pani miesz-
kania. Za zaistniałą sytuację przepra-
szamy i wyrażamy nadzieję, że się 
więcej nie powtórzy.

Kapie woda nad oknem
Witam

Od bardzo dłuższego czasu gdy są 
mocne, intensywne opady deszczu 
z sufitu nad oknem mocno kapie mi 
woda!

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

Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 
personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, pi-
sząc czy też telefonując do nas.

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

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być 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 osie-

dli. To cieszy. Informujemy, że zdjęcia te nie zawsze na-
dają się do publikacji ze względu na ich techniczną ja-
kość. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi 
być prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Do-
datkowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczo-
ści. Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym ta-
ka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często miała-
by wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na 
względzie lub nie liczyć na publikację.

Słowo 
wróblem...
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Mimo że wielokrotnie sprawę zgła-
szałem do Administracji osiedla Wę-
złowiec problem nie został rozwiązany!

Proszę o pomoc w tej sprawie.
Przesyłam zdjęcie z ostatniej soboty 

gdzie znowu intensywnie padał deszcz 
a więc znowu miałem przecieki.

Mieszkaniec os. „Węzłowiec”
Adres oraz imię i nazwisko tylko 

i wyłącznie do informacji redakcji ga-
zety „Moja Spółdzielnia”

Od redakcji: Po naszym wyjaśnieniu 
na łamach „MS” otrzymaliśmy e-mail:

Witam
Nie rozumiem dlaczego mój artykuł 

nie mógł się ukazać w gazecie? To że 
mój adres i moje dane osobowe są tyl-
ko do wiadomości redakcji to chyba 
normalna i oczywista sprawa.

Mieszkaniec, który napisał artykuł pt. 
skwer na osiedlu młodych też napisał 
dane wyłącznie do wiadomo-
ści redakcji! dlaczego więc mój 
artykuł nie został opublikowa-
ny zwłaszcza, że mój problem 
jest o niebo poważniejszy niż 
np. skwer na osiedlu młodych!

Co będzie gdy nie będzie 
mnie w domu a będzie gigan-
tyczna ulewa? Zaleje mi po-
kój i sąsiadowi, który mieszka 
pode mną.

Proszę nie bagatelizować 
tego nawet zdjęcie przysła-
łem żeby pokazać skalę pro-
blemu! Proszę o wyjaśnienie po wyja-
śnieniu kolejny e-mail

Od redakcji: W tym samym dniu 
otrzymaliśmy od mieszkańca kolejny 
e-mail:

- Aby mój problem został wreszcie 
raz na zawsze rozwiązany i poszedł 
dalej wyrażam zgodę na to aby mo-
je dane osobowe oraz mój adres były 
do wiadomości zarówno redakcji Mojej 
Spółdzielni oraz Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Mieszkaniec os. „Węzłowiec”
Od redakcji: Po wyrażeniu tej zgo-

dy czyli umożliwieniu przekazania ad-
resu e-mail w celu podjęcia działań do 
zweryfikowania i rozwiązania proble-
mu przekazaliśmy Zarządowi.

Zarząd SSM: Administracja osie-
dla „Węzłowiec” dokonała przeglądu 
mieszkania. Właściciel wskazał pra-
cownikom ADM wyschnięty ślad za-
cieku nad oknem w małym pokoju.

W celu ustalenia przyczyny prze-
cieków skontrolowano mieszka-

nie powyżej. W trakcie kontroli 
stwierdzono nieszczelności przy 
parapecie zewnętrznym okna ma-
łego pokoju.

Ustalono z właścicielem mieszka-
nia, że w najbliższym czasie konser-
watorzy ADM dokonają uszczelnie-
nia styków parapetu wzdłuż ściany 
i przy bocznych węgarkach.

Potrzebny parking 
przy jedynce

Piszę w sprawie zrobienia parkingu 
przy Szkole Podstawowej nr 1

Jest dużo niewykorzystanego miej-
sca wzdłuż ogrodzenia szkoły. Moż-

na pomyśleć i zaadaptować miejsce 
na kilka samochodów dla rodziców, 
którzy przywożą i odbierają dzieci ze 
szkoły. Parkingi przy bloku na Niepod-
ległości 64 są notorycznie blokowane 
przez rodziców przywożących dzieci. 
Dzieci otwierając drzwi swoich samo-

chodów robią to bez opieki dorosłych 
i obijają samochody lokatorów. Przy-
wożący swoje dzieci parkują też na 
chodnikach tak, że nie można przejść. 
Jest to duży kłopot dla mieszkańców 
pobliskiego bloku. A wystarczy pomy-
śleć i zrobić kilka miejsc dla parkują-
cych aut. W załączniku zdjęcia niewy-
korzystanej przestrzeni bardzo dobrze 
nadającej się na parking szkolny.

Jeśli parking nie zostanie zrobiony, 
to proszę o ustawienie na wjeździe na 
ulicę przy Niepodległości 64 znaku za-
kazu wjazdu wszelkich pojazdów za 
wyjątkiem lokatorów bloku.

Mieszkanka
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Obowiązek zorgani-
zowania miejsc do parkowania sa-
mochodów dla rodziców przywo-
żących dzieci do szkoły ciąży na 

Dyrekcji szkoły i Urzędzie 
Miasta. Administracja Osie-
dla „Chemik” nawiąże kon-
takt z Dyrekcją Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w tej spra-
wie, by problem rozwiązać 
w przyszłości. Natomiast 
umieszczenie znaku zaka-
zu parkowania pojazdów 
innych osób niż mieszkań-
ców budynku przy ul. Nie-
podległości 64 nie jest 
możliwy, parkingi na na-
szych osiedlach są ogól-

nodostępne dla wszystkich miesz-
kańców.

Potrzebne znaki
Witam serdecznie

Jakiś czas temu na moją prośbę 
o ustawienie znaku zakazującego par-
kowania innych samochodów niż oso-
bowe (w odpowiedzi na parkowanie 
firmowych samochodów dostawczych) 
na parkingu przy ul. Niepodległości 
64/66, odpowiedzieliście Państwo, że 
nie jest to możliwe. Tymczasem ta-
kie znaki stoją już na parkingach spół-
dzielczych, sam widziałem je przy Nie-
podległości 59D i Jagiełły 3. Parkin-
gi tam są większe, ale nikt nie pod-
waża zasadności tego zakazu. Po-
nawiam prośbę o ustawienie takiego 
znaku oraz znaku „droga wewnętrz-
na” również przy wjeździe na wskaza-
ny parking.

Pomyłką natomiast jest opisana 
w ostatnim numerze propozycja usta-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

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

Osiedle „Bańgów”
Jednym z najważniejszych zadań 

realizowanych w trzecim i czwartym 
kwartale roku są roboty dekarskie. 
We wrześniu odremontowano kom-
pleksowo kolejny dach wraz z komi-
nami – przy ulicy Karola Szymanow-
skiego 3. Administracja ma uchwyco-
ne kolejne dachy, gdzie zachodzi po-
trzeba remontu. Najbliższe tygodnie 
to prace między innymi przy Marii 
Skłodowskiej-Curie 31 i Władysława 
Reymonta 24.

We wrześniu ADM zleciła 
też między innymi:
- ponowne białkowanie wnęki 

śmietnikowej – Marii Skło-
dowskiej-Curie 77,

- dezynfekcję wszystkich 
wnęk śmietnikowych,

- odnowienie oznakowania 
poziomego dróg i parkin-
gów – Wł. Reymonta 2, 
10-14, M. Skłodowskiej-
-Curie 17-59.

Do wykonanych przez kon-
serwatorów zadań można dopi-
sać kompleksową wymianę pio-
nu ciepłej, zimnej wody oraz cyr-
kulacji przy ulicy M. Skłodow-
skiej-Curie 1. Trwa zarazem 
wymiana wodomierzy w miesz-
kaniach, zgodnie z okresem ich 
legalizacji – w tej chwili przy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 1-21.

Warto wspomnieć również 
o realizacji przez Urząd Miasta ścież-
ki rowerowej, łączącej de facto tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe przy Alei 
Spacerowej (odcinek od ulicy Hen-
ryka Krupanka) do Przełajki. Nowy 
trakt rowerowy biegnie między inny-
mi wzdłuż zabudowań mieszkalnych 
zasobów SSM, szkoły oraz terenów 
sportowo-rekreacyjno-wypoczynko-
wych, położonych wzdłuż głównej ulicy 
osiedla – Marii Skłodowskiej-Curie.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Tuwima” przez kilka tygo-

dni prowadzono roboty dociepleniowe 
budynków przy ulicy Hermana Wró-
bla 19-21 (niski) i Hermana Wróbla 
5 (wysoki). Pierwszy z budynków jest 
już po odbiorze technicznym, z kolei 
w drugim do odremontowania pozo-
stało przyziemie.

Inne duże zadanie realizowane jest 
przy ulicy Wojciecha Korfantego 15. 
Tam zachodziła potrzeba gruntowne-
go remontu balkonów, czym aktualnie 
zajmują się robotnicy.

Kolejnym bardzo ważnym i kosztow-
nym zarazem zadaniem jest realiza-
cja zaleceń administracyjnych straży 
pożarnej, dotyczących poprawy bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego we 
wskazanych budynkach. W tej chwi-
li prace prowadzone są przy ulicy Le-

śnej 13 i 15 i obejmują: montaż drzwi 
dymoszczelnych (tj. wytyczenie stref 
pożarowych), okien przeciwdymowych 
na różnych kondygnacjach, czujek dy-
mowych, lamp oświetlenia ewakuacyj-
nego i kierunkowego. Wcześniej wyko-
nano m.in. pion hydrantowy, biegnący 
przez wszystkie kondygnacje obu tych 
wysokich budynków. A wszystko po 
to, by ułatwić w przyszłości strażakom 
podjęcie ewentualnej skoordynowanej 
akcji ratowniczo-gaśniczej.

W klatkach schodowych przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 4A, B rozpo-
częły się roboty remontowe, poprze-
dzone uporządkowaniem instalacji te-
letechnicznej.

Wśród innych spraw, jakie podję-
to w ostatnich tygodniach na terenie 
osiedla, można jeszcze wspomnieć o: 

- remoncie instalacji odgromowej przy 
Wojciecha Korfantego 4,

- naprawie stopnic schodowych do klat-
ki schodowej - W. Korfantego 17.

Osiedle „Młodych”
Jest w tym osiedlu kilka budynków, 

których elewacje pokrywają płyty ace-
kolowe. SSM zainaugurowała w tym 
roku program ich całkowitej likwidacji 
do roku 2027. We wrześniu – zgodnie 
z opracowanym harmonogramem – 
rozpoczęto ich usuwanie z pierwszego 
(a trzeciego w ogóle w zasobach SSM 
– po H. Wróbla 1 i 2) budynku – przy 
Jana Stęślickiego 1-2. Po usunięciu 
płyt, budynek jest docieplany.

Duże roboty widać również w innej 
części osiedla – przy Pla-
cu Józefa Skrzeka i Paw-
ła Wójcika 7. Kończy się tam 
w tej chwili renowacja elewa-
cji frontowej.

Przełom września i paź-
dziernika to też między inny-
mi montaż wodomierzy w ko-
lejnych mieszkaniach według 
harmonogramu oraz inne pra-
ce remontowe i konserwacyj-
ne, takie jak:
- montaż wspólnego koryt-

ka na instalacje multime-
dialne w klatce schodowej 
przy Bohaterów Wester-
platte 6,

- naprawa windy po uszko-
dzeniu jednego z jej kluczo-
wych elementów – ZHP 3,

- przycinka krzewów i żywo-
płotów w całym osiedlu.

Rozpoczyna się remont bal-
konów od strony wschodniej 

budynku przy ZHP 7.
Osiedle „Węzłowiec”

Największym obecnie prowadzonym 
w osiedlu „Węzłowiec” zadaniem jest 
budowa strefy wypoczynku w rejonie 
Władysława Jagiełły 9-11 – czytaj 
w innym miejscu „MS”. Na tym z du-
żych zadań nie koniec.

Z budynku przy ulicy Władysława 
Jagiełły 11A-D zniknęły rusztowa-
nia. A to oznacza definitywny koniec 
prac związanych z usuwaniem koro-
zji biologicznej z elewacji. Odmalowa-
no ją później zgodnie z projektem ko-
lorystyki budynku. Inna elewacja, gdzie 
z czasem uwidoczniła się ciemnozielo-
na narośl to front budynku przy Grun-
waldzkiej 16C. W tej chwili postępu-
ją prace, by i tutaj przywrócić jej przy-
zwoity wygląd.

ciąg dalszy na str. 19

os. „Michałkowice” - Usunięto płyty acekolowe os. „Michałkowice” - Usunięto płyty acekolowe 
zawierające azbest – Kościelna 34 zawierające azbest – Kościelna 34 

Remontują
Z tygodnia na tydzień ubywa pozycji do wykonania z planów remontów 

poszczególnych osiedli, ujętych na ten rok. Efekty widać nie tylko na 
papierze… 
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Siemianowice Śląskie, 

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL

s-
69

4/
10

-2
0

„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

s-550/10-20

SKUP SAMOCHODÓW KAŻDEJ MARKI,

ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE I OKOLICE

GOTÓWKA I DOKUMENTY OD RĘKI

TEL. 791 152 215
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. Michałkowice”. Nowe atrakcje placu zabaw – Przyjaźni os. Michałkowice”. Nowe atrakcje placu zabaw – Przyjaźni 
18-22/Kościelna 3618-22/Kościelna 36

os. „Michałkowice”. Wykopy przy budynkach to os. „Michałkowice”. Wykopy przy budynkach to 
pokłosie wymiany sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem pokłosie wymiany sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem 

– Wyzwolenia 6-8-10– Wyzwolenia 6-8-10

RemontująRemontują

os. „Bańgów”. Jedna z nitek miejskich ścieżek os. „Bańgów”. Jedna z nitek miejskich ścieżek 
rowerowych przecina osiedlerowerowych przecina osiedle

os. „Węzłowiec”. Roślin ozdobnych będzie więcej – os. „Węzłowiec”. Roślin ozdobnych będzie więcej – 
Wł. Jagiełły 25Wł. Jagiełły 25

Usuwanie płyt acekolowych, docieplenie elewacji – J. Stęślickiego 1-2 (L) i Kościelna 34 (P)Usuwanie płyt acekolowych, docieplenie elewacji – J. Stęślickiego 1-2 (L) i Kościelna 34 (P)

Usuwanie korozji biologicznej z elewacji kolejnych budynkówUsuwanie korozji biologicznej z elewacji kolejnych budynków

os. „Węzłowiec”. Grunwaldzka 16C os. „Węzłowiec”. Grunwaldzka 16C 
(w trakcie)(w trakcie)

os. „Centrum”. Jana Pawła II 21 os. „Centrum”. Jana Pawła II 21 
 (po) (po)

os. „Centrum”. Powstańców 54A os. „Centrum”. Powstańców 54A 
(przed)(przed)
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Bańgów”. Wszystkie wiaty śmietnikowe zostały os. „Bańgów”. Wszystkie wiaty śmietnikowe zostały 
zdezynfekowane i według potrzeby wewnątrz zdezynfekowane i według potrzeby wewnątrz 
wybiałkowane, tu: M. Skłodowskiej-Curie 77wybiałkowane, tu: M. Skłodowskiej-Curie 77

os. „Chemik”. Przed sezonem zimowym należy zadbać os. „Chemik”. Przed sezonem zimowym należy zadbać 
o newralgiczne miejsca, m.in. schody terenowe  o newralgiczne miejsca, m.in. schody terenowe  

– tu W. Wróblewskiego 67– tu W. Wróblewskiego 67

os. „Tuwima”. Trwa remont balkonów – W. Korfantego 15os. „Tuwima”. Trwa remont balkonów – W. Korfantego 15

os. „Tuwima”. Trwa realizacja zaleceń straży os. „Tuwima”. Trwa realizacja zaleceń straży 
pożarnej dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa pożarnej dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego – Leśna 13 i 15przeciwpożarowego – Leśna 13 i 15

os. „Chemik”. Niebawem stara zabudowa zniknie, os. „Chemik”. Niebawem stara zabudowa zniknie, 
powstanie nowe zabudowane stanowisko na odpady powstanie nowe zabudowane stanowisko na odpady 

komunalne – W. Wróblewskiego 63komunalne – W. Wróblewskiego 63

os. „Chemik”. Wszystkie klatki schodowe budynku os. „Chemik”. Wszystkie klatki schodowe budynku 
zostały odremontowane – Niepodległości 60zostały odremontowane – Niepodległości 60

os. „Młodych”. Niewiele brakuje do zakończenia os. „Młodych”. Niewiele brakuje do zakończenia 
renowacji – Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7renowacji – Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7

Wymiana instalacji wodnej na nową z PCV to stały Wymiana instalacji wodnej na nową z PCV to stały 
element pracy konserwatorów każdej ADM, element pracy konserwatorów każdej ADM, 

 tu: M. Skłodowskiej-Curie 1  tu: M. Skłodowskiej-Curie 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
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

os. „Węzłowiec”. Po glonach ani śladu - Wł. Jagiełły 11os. „Węzłowiec”. Po glonach ani śladu - Wł. Jagiełły 11

os. „Węzłowiec”. Trwa remont przeciekających os. „Węzłowiec”. Trwa remont przeciekających 
kominów na dachach - J. Polaczka 4 i 8kominów na dachach - J. Polaczka 4 i 8

RemontująRemontują

Segregując śmieci  Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Na trawniku w rejonie budynku przy 
Wł. Jagiełły 25 jakiś czas temu zało-
żono dwa sąsiadujące z sobą klomby. 
Pewnym dopełnieniem całości jest pas 
roślin ozdobnych, jaki wykonano we 
wrześniu. Nasadzono w nim 60 róż ga-
tunku Rugosa i 40 sztuk hortensji. Po-
wierzchnię kwietnika wyłożono grubo 
mieloną korą drzewną.

Z ważniejszych remontów, jakie pod-
jęto w ostatnim czasie, można jeszcze 
nadmienić na przykład o re-
moncie kominów na dachach 
budynków przy Jana Polacz-
ka 4 i 8. To tu była przyczy-
na przecieków do mieszkań 
ostatnich kondygnacji.

Po dokonaniu przeglą-
du szczelności urządzeń ga-
zowych w piwnicach i na ze-
wnątrz wszystkich budynków 
osiedla, wykryto łącznie dwie 
nieszczelności. Administracja 
zleciła prace zabezpieczające.

Na wniosek mieszkańców 
z klatki Grunwaldzka 3D 
zamontowano pojemniki na 
deszczówkę. Beczki z two-
rzywa sztucznego ustawio-
no pod rurami spustowymi 
przy daszku nad wejściem 
do klatki.

Podwykonawcy spółki Tau-
ron Ciepło wykonują robo-
ty związane z przywracaniem 
terenu do stanu poprzedniego po re-
moncie ciepłociągu prowadzącego do 
budynku Wł. Jagiełły 39 A-E. Miesz-
kańcom z budynku Wł. Jagiełły 41 
zależy przede wszystkim na ponow-
nym udostępnieniu zatoki parkingowej 
przed budynkiem, na terenie której by-
ły prowadzone wykopy.

Osiedle „Chemik”
Na finiszu są roboty malarskie 

w ostatniej klatce schodowej sześcio-
klatkowego budynku przy ulicy Nie-
podległości 60 – segment „A”. Ad-
ministracja aktualnie zajmuje się mię-
dzy innymi wyrównywaniem chodni-
ków i schodów terenowych w miej-
scach, gdzie kostka brukowa wybrzu-
szyła się lub „rozeszła”. Taką potrzebę 
zauważono między innymi przy Wale-
rego Wróblewskiego 67.

Od kilku tygodni trwają przeglądy i, 
według potrzeb, naprawy instalacji od-
gromowej poszczególnych budynków. 
We wrześniu zajęto się „odgromów-
ką” przy Walerego Wróblewskiego 
59 oraz 69. 

Trwa wymiana wodomierzy w ko-
lejnych klatkach schodowych osiedla 
– według harmonogramu.

W planach administracji najbliższych 
tygodni znajduje się między innymi 
budowa nowego śmietnika przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 63 oraz 
remont nawierzchni fragmentu drogi 

przy W. Wróblewskiego 41 – w pobli-
żu Strefy Rozrywki „Renoma”.

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 osiedli „Młodych” czy „Tuwima”. 
W Michałkowicach również są takie 
budynki. W tym roku, zgodnie z har-
monogramem, realizację zadania za-
planowano przy ulicy Kościelnej 34. 
Od końca sierpnia stoją tam ruszto-
wania.

Kończy się kapitalny remont balko-
nów przy ulicy Stawowej 7. To kolej-
ny adres, gdzie takie prace były już 
potrzebne.

Nie ma już drewnianego ogrodze-
nia, jakie okalało plac zabaw przy 
ulicy Przyjaźni 18-22/Kościelnej 36. 
W przeszłości często informowali-
śmy o jego dewastacjach, tak samo 
jak drewnianych elementów urządzeń 
zabawowych. We wrześniu zamon-

towano nowe metalowe ogrodzenie, 
a wśród atrakcji tego miejsca rozrywki 
dla dzieci pojawiły się piramida linowa 
i huśtawka „bocianie gniazdo”. 

Wykonanie nowej kanalizacji do bu-
dynków przy ulicy Wyzwolenia 6-8-10 
(i fabudowskiej „12”) wiązało się naj-
pierw z wymianą głównej sieci kana-
lizacyjnej biegnącej w głównej ulicy 
Wyzwolenia, a teraz ma związek z in-
gerencją w teren przed klatkami, ce-
lem doprowadzenia przyłączy. Całości 

prac towarzyszą głębokie wy-
kopy. To wszystko ma jednak 
na celu uniknięcie w przyszło-
ści problemów z ponownym 
zalewaniem piwnic.

Osiedlowi konserwatorzy 
też mają co robić. W ostat-
nich tygodniach zajęli się mię-
dzy innymi wymianą pionu 
zimnej, ciepłej wody oraz cyr-
kulacji w budynku przy Ko-
ścielnej 36F czy odcinka pio-
nu wodnego przy ulicy Sta-
wowej 11. Trwa legalizacja 
wodomierzy zgodnie z ustalo-
nym harmonogramem.

Osiedle „Centrum”
Dwa nowe, zabudowane 

i zamykane na klucz stano-
wiska kontenerowe na odpa-
dy komunalne powstały dla 
w sumie czterech wysokich 
budynków przy Powstańców 
46A-54C. To gotowe roz-

wiązanie jest pokłosiem decyzji więk-
szości mieszkańców o likwidacji zsy-
pów i wyprowadzeniu odpadów na ze-
wnątrz. Lokalizacja pojemników na su-
rowce wtórne nie zmieniła się.

Najpierw usuwano korozję biologicz-
ną z elewacji frontowych budynków 
przy Kolejowej 3 i 4. We wrześniu ta-
kie prace podjęto przy Jana Pawła II 
21, a kolejnym budynkiem, z którego 
zniknie szpecąca, ciemnozielona na-
rośl będzie ten przy ulicy Powstań-
ców 54A – ostatni z zaplanowanych 
na ten rok.

Dobiegają końca prace malarskie 
w trzech klatkach schodowych budyn-
ku przy Jana Pawła II 17/ Tadeusza  
Kościuszki 10.

Osiedlowi konserwatorzy zajmują się 
wymianą instalacji wodnych i kanaliza-
cyjnych w budynkach - ostatnio przy 
Ryszarda Gansińca 11, Spokojnej 1.

Trwa wymiana wodomierzy w miesz-
kaniach budynków przy: Kolejowej, 
Ryszarda Gansińca i Spokojnej.

 rg
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wienia znaku „Stop” na wyjeździe 
od strony Niepodległości 60. Droga 
wzdłuż szkoły to droga publiczna (tak 
dowiedziałem się kiedyś w Administra-
cji), a kierujący jadący od strony ulicy 
Niepodległości 58 włączają się do ru-
chu z drogi wewnętrznej. Ogólnie uwa-
żam, że drogi wewnętrzne spółdzielni 
są często byle jak oznakowane, co wy-
magałoby przeprowadzenia komplek-
sowego przeglądu.

Z poważaniem Michał Klonowski
Zarząd SSM: W odpowiedzi na 

Pana list informujemy, że parkin-
gi osiedlowe ze względu na rozmia-
ry nie są przeznaczone do parkowa-
nie innych aut niż osobowe. Przy-
chylając się do Pana prośby Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa ustawi znak informacyjny o par-
kowaniu tylko samochodów osobo-
wych.

Informujemy również, że na wjeź-
dzie na ulicę przy której znajdują się 
wzmiankowane parkingi posadowio-
ny jest znak drogowy „Strefa Ru-
chu” informujący o tym, że samo-
chody mogą parkować w wyznaczo-
nym miejscu.

Rzeczy ważne  
i mniej Ważne
Szanowna Redakcjo.

Już kilkakrotnie zwracałem się na ła-
mach gazetki na temat zaniedbane-
go klombu w pasażu handlowym przy 
ul. Teatralnej-Kapicy. Minęło kilka mie-
sięcy i zmian nie widzimy. Być mo-
że dla SSM sprawa nie jest tak waż-
na, bo to teren nie należący do SSM. 
Czy tak trudno znaleźć właściciela te-
go terenu? Teren przyległy, graniczą-
cy z pięknym i zadbanym osiedlem, 
rażąco kontrastuje z pozostałymi miej-
scami, rozsypujące obrzeża klombu, 
okalające murki pasażu są niewątpli-
wie fatalną wizytówką całego Osiedla 
Młodych. Co na to Rada Osiedla czy 
radni Bytkowa.

Piotr Machalica
Zarząd SSM: Na Osiedlu „Mło-

dych” znajduje się wiele miejsc do 
rekreacji i wypoczynku. Niezmien-
nie od lat Administracja Osiedla do-
kłada wszelkich starań, aby osiedlo-

we tereny zielone wraz z Placem La-
wendowym na czele były zadbane 

i cieszyły się pozytywnymi opiniami 
mieszkańców.

Odnosząc się do wspomnianego 
przez Pana klombu informujemy, że 
Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa ponownie wystąpiła do 
Straży Miejskiej z prośbą o zwróce-
nie uwagi na problem właścicielom 
terenu, jak również wystąpiła z pi-
smem do Wydziału Geodezji Urzędu 

Miasta o wskazanie właścicieli tejże 
nieruchomości, aby bezpośrednio 
wystąpić z pismem o uporządkowa-
nie przedmiotowego terenu. Nieste-
ty, nie uzyskaliśmy takich danych, 
ponieważ brak jest przepisu prawa 
powszechnie obowiązującego, na 
podstawie którego można skutecz-
nie żądać czynności organu.

Proponujemy wystąpić samodziel-
nie do Radnych Rady Miasta z tego 
okręgu o interpelację do Prezyden-
ta Miasta o zainteresowanie się tym 
tematem.

Po ulewie jest staw
Witam.

Mija kolejny rok, kiedy nic się nie 
dzieje z miejscami parkingowymi za 
budynkiem Wyzwolenia 8, a co za tym 
idzie również upiększenia za pomocą 
zieleni terenu we wspomnianej lokali-
zacji. Fajnie jest czytać w „MS” o za-
gospodarowaniu pod zieleń jakiegoś 
obszaru, posadzeniu krzewów, drzew, 

to zawsze cieszy. Takowe fanaberie 
w tym miejscu kilka lat temu na łamach 
„MS” obiecano zrealizować po wygra-
niu projektu budowy miejsc parkingo-
wych w BO. Niestety, projekt przegrał, 
mówiąc inaczej nie udało nam się na-
ciągnąć miasta na zrealizowanie te-
go projektu, co nie znaczy, że pro-
blem przestał istnieć. W „MS” z kwiet-
nia czytałem, że ktoś zadał pytanie od-
nośnie tego zagadnienia podczas Ze-
brań Członków SSM. Posługując się 
tylko zamieszczonym tam materiałem 
zmartwiła mnie odpowiedź Pana Lu-
cjana Błachno – kierownika ADM, któ-
ry odpowiedział, że ten projekt prze-

grał w BO i to tyle. Pytam co ma pier-
nik do wiatraka? BO rządzi się swoimi 
prawami, kogo interesują miejsca par-
kingowe przy Wyzwolenia, skoro mia-
sto nawet nie raczy tej uliczki sprzą-
tać, a zapchane studzienki powodują, 
że każda ulewa zamienia ją w staw, 
a gdy jest sucho to wiatr rozwiewa wy-
suszone błoto. Wiele osób nawet nie 
wie, że BO istnieje, jakie są tam pro-
jekty, jak się głosuje itd. To jednak nie 
znaczy, że z tego powodu mamy mieć 
pod domem gorzej niż w innych zaso-
bach SSM.

Pozdrawiam R. M.
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Teren za budynkiem 
Wyzwolenia 8, na którym miały zo-
stać wykonane miejsca parkingowe 
w części należy do Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej a w czę-
ści do Urzędu Miasta. W związku 
z powyższym, jak Pan wspomniał, 
SSM starała się pozyskać środki 
na ten cel z Budżetu Obywatelskie-

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. 13
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go. Zadania tego mieszkańcy w gło-
sowaniu nie poparli nad czym ubo-
lewamy. Ponieważ jest to kosztow-
na inwestycja wymagająca uzgod-
nień z Urzędem Miasta, rozważymy 
jej wykonanie ze środków własnych 
w miarę możliwości finansowych. 
Odnośnie upiększenia terenu zielo-
nego za budynkiem Wyzwolenia 8 
– Administracja osiedla „Michałko-
wice” dokona nasadzeń krzewów 
i drzewek ozdobnych niskopiennych 
w przyszłym roku.

Jednocześnie informujemy, że 
Spółdzielnia zwróci się do Urzędu 
Miasta z prośbą o wyczyszczenie 
niedrożnych studzienek i uporząd-
kowanie terenu ulicy.

Dziękujemy za remont
Dzień dobry.

Pomimo problemów z pandemią Ad-
ministracja osiedla Młodych z sukce-
sem kończy remont klatki i kabiny win-
dy przy Alei Młodych 10. Kończy bo 
jeszcze coś się dzieje w zakresie po-
prawek.

Że nie będzie łatwo zdawaliśmy so-
bie sprawę od początku remontu bo 
wiele firm, instytucji z powodu koro-
nawirusa ograniczała produkcję, izo-
lowała się itp. Z uznaniem trzeba oce-
nić pracę wielu firm, czasem z odle-
głych miast, które przekładały kable 
TV, internetowe, telefoniczne i domo-
fonowe a ich pracownicy często praco-
wali w maseczkach. I to był zakres ro-
bót, który zdecydował że to się ciągło.

Firma malarska potrafiła się wkom-
ponować ze swymi pracami, a admi-
nistracja osiedla te prace z sukcesem 
skoordynować. Ogólnie wyszło dobrze. 
I chwała za to firmie malarskiej bo po-
starała się, była elastyczna w zakre-
sie współpracy z mieszkańcami i nie 
uciążliwa. Szkoda, że nie bardzo do-
brze bo w jakość wykończenia parte-
ru klatki każdy dołożył swoją cegiełkę. 
Sumując, bardzo dziękujemy. A że ko-
lor nie taki, trudno wszystkim dogodzić.

Z poważaniem Kazimierz Krzemień.
Zarząd SSM: Niezmiernie cie-

szą nas słowa pochwały, ponieważ 
staramy się dobierać firmy o do-
brej renomie. Dziękujemy również 
za współpracę przy remoncie klatki 
schodowej przy Alei Młodych 10. Je-
żeli chodzi o dobór kolorystyki klatki 
– SSM stara się pogodzić wszystkie 
sugestie mieszkańców, natomiast 

jak wiemy ile ludzi tyle pomysłów, 
więc wybór koloru został dokonany 
po uwzględnieniu wszystkich propo-
zycji mieszkańców z lat ubiegłych. 
Na całym Osiedlu „Młodych” kolo-

rystyka przyjęta jest taka sama, aby 
klatki nie były zbyt ciemne.

Jeszcze raz dziękujemy za po-
chwały skierowane do firmy wyko-

nującej remont klatki schodowej 
w Pana budynku. Nie omieszkamy 
je przekazać.

Doświetlić śmietnik
Zwracam się z prośbą o doświetlenie 

śmietnika przy ul. Jagiełły 11A. Miej-
sce to tonie w ciemności. Wynosząc 
śmieci trzeba brać ze sobą latarkę, bo 
bez niej ciężko dojrzeć zawartość wor-
ka w celu segregacji odpadów na frak-
cje. A przecież takiej segregacji się 
od mieszkańców wymaga. Należałoby 
więc to umożliwić również po zmroku, 
który zimą zapada już o godzinie 16...

Sytuacja powoduje wręcz uczucie 
niesprawiedliwego traktowania, ponie-
waż pobliski dojazd do garaży spół-
dzielczych, z którego korzysta garstka 
ich właścicieli, został doskonale oświe-
tlony. Natomiast do miejsca, z które-
go regularnie korzysta kilkuset miesz-
kańców siedmiu klatek, dociera jedy-
nie szczątkowe światło z tych garaży.

Zamontowanie lampy na bocznej 
ścianie garaży poprawiłoby wątpliwy 
komfort i bezpieczeństwo korzystania 
ze śmietnika, a może nawet ograni-
czyłoby przypadki pozostawiania nie-
posortowanych śmieci pod kontenera-
mi. Załączam zdjęcie obrazujące skalę 

niedoświetlenia tego miejsca i propo-
nowany punkt montażu oprawy.

Pozdrawiam,  
mieszkaniec z Jagiełły 13A

- dane osobowe  
do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Jednym z punktów 
ostatniego posiedzenia Rady Osie-
dla „Węzłowiec” było przeprowa-
dzenie wieczornego przeglądu osie-
dla pod względem oświetlenia ulicz-
nego. Powołana Komisja przyjrzy 
się sprawie ewentualnego doświe-

tlenia śmietnika w trakcie przeglądu 
i rozpatrzy zasadność wniosku.

Drugie drzwi
Dzień dobry Szanowna Redakcjo

Dziękuję za odpowiedź na łamach 
„Moja Spółdzielnia” 9/2020 w sprawie 
drzwi wahadłowych.

U nas na Przyjaźni 36B te drzwi 
nie były zepsute, a tak jak wcześniej 
opisałam zostały zlikwidowane (i nie 
zastąpione innymi). A jeżeli chodzi 
o grzejniki to na parterze od początku 
były 2 grzejniki i po remoncie nie do-
dano żadnego grzejnika. W klatkach 
schodowych teraz remontowanych 
gdzie drzwi wahadłowe zostały zastą-
pione innymi drzwiami, także są dwa 
grzejniki na parterze

Z Poważaniem Lokatorka.
P.S. Proszę o zainteresowanie no-

wego Kierownika administracji w Mi-
chałkowicach problemem w klatce 
schodowej przy ul. Przyjaźni 36B (zli-
kwidowanymi drzwiami wahadłowymi)

Zarząd SSM: Zgodnie z obietnicą 
zawartą w odpowiedzi na Pani list 
w poprzednim numerze „MS”, Ra-
da Osiedla „Michałkowice” zapo-
znała się z opisaną sytuacją i w ra-

ciąg dalszy na str. 22
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mach posiadanych środków finan-
sowych brakujące drzwi w budyn-
ku przy ul. Przyjaźni 36B zostaną 
zamontowane do końca 2021 roku.

W miejsce niszczejącej 
kamienicy 

parking dwupoziomowy?
Jestem mieszkańcem osiedla „Che-

mik”, mieszkam niedaleko Siemiano-
wickiego Centrum Kultury. Między na-
szym blokiem a centrum kultury stoi 
stary piętrowy i opuszczony budynek 
gotowy do rozbiórki. Słyszałem, że do 
2022 roku ma on zniknąć na zawsze.

W związku z tym chciałem podrzu-
cić pomysł wybudowania w to miejsce 
dwupoziomowego parkingu. Mogłaby 
być to kooperacja na linii Urząd Mia-
sta-Spółdzielnia-Mieszkańcy. Ja wi-
działbym to tak, że część parterowa 
zarezerwowana byłaby dla gości SCK. 
Dziś ci goście parkują na naszych 

miejscach. W czasie covidu jest mniej 
imprez więc mniejszy problem, ale on 
wróci wtedy gdy powrócą imprezy mu-

zyczne. Takie rozwiązanie dałoby od-
dech nam na Chemiku i tym po drugiej 
stronie ulicy, od Teatralnej i ZHP.

Drugą część parkingu, tą u góry wi-
działbym dla auciarzy, którzy wyku-
piliby sobie takie miejsce już na eta-
pie budowy takiego dwupoziomowego 
parkingu. Po prostu informacja z wy-
przedzeniem w naszej gazecie spół-
dzielczej, w gazecie urzędowej i na 
portalu ogólnomiejskim, że jest ta-
ka koncepcja i zainteresowane osoby 
mogą kontaktować się w tej sprawie 
pod wskazany adres. Jeden drugiemu 
by też tą informację sobie przekazy-
wał. Myślę, że ze znalezieniem chęt-

nych na miejsca parkingowe na Che-
miku i to pod dachem nie będzie żad-
nego problemu. Teraz o mały kawa-
łek parkingu albo ulicy trzeba niekiedy 
przejeździć ze trzy ulice.

Byłby to wspólny, mądry projekt 
Urzędu i Spółdzielni za który użytkow-
nicy samochodów na pewno by wam 
dziękowali.

Adam Warzocha
Zarząd SSM: Teren na którym 

stoi budynek przeznaczony do roz-
biórki należy do osób prywatnych.

W związku z tym Spółdzielnia nie 
widzi możliwości prowadzenia ja-
kichkolwiek inwestycji w tym rejonie.

Z ostatniej chwili
Rafał, Rafał

E-mail wpłynął zbyt późno. Odpo-
wiedź zamieścimy w przyszłym wy-
daniu. Poruszona przez Pana kwestia 
o Walnym Zgromadzeniu była wyja-
śniana w „MS” 8/2020

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. 21

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.

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.

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.

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. jeże-
li wniosek złożymy np. do końca paź-
dziernika, to po jego pozytywnym roz-
patrzeniu przyznany dodatek otrzyma-
my od 1. listopada.

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.

Pomóż sobie
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Bezpieczne Mieszkanie to najlepsza ochrona Twojego domu,  
piwnicy, garażu i znajdującego się w nich wyposażenia  
oraz przedmiotów codziennego użytku.

Ubezpieczamy Twój rower lub hulajnogę 
na wypadek rabunku, np. podczas 
przejażdżki.

Zapewnimy pomoc specjalisty, gdy będziesz mieć 
awarię sprzętu RTV, AGD lub PC.

Dajemy Ci ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 
z sumą gwarancyjną aż do 500 tys. zł. Chronimy Cię 
zarówno w Polsce jak i w Europie.

Chronimy Cię od kradzieży z włamaniem oraz 
od rabunku poza miejscem ubezpieczenia.

Wypłacimy odszkodowanie nawet, 
gdy przez nieuwagę wyrządzisz szkodę, 
np.: gdy zapomnisz zakręcić kran.

Odpowiadamy za wszystkie nagłe  
i niespodziewane zdarzenia, tzw. all risk. 

Teraz możesz 
ubezpieczyć także 

nagrobek

All risk

Już od 15 zł miesięcznie

Materiał marketingowy

artykuł sponsorow
any

artykuł sponsorow
any
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Co dzień wyruszasz ku przygodzie, w której Ty jesteś bohaterem. 
Może jutro będziesz odbierał księżniczkę z przedszkola? Albo 
spotkasz się ze swoim królem w pracy? A może wyskoczysz 
na chwilę do kupca z osiedlowego warzywniaka? Nikt nie jest  
w stanie przewidzieć, jakie przygody na Ciebie czekają. Ważne, 
żeby Twoje mieszkanie było bezpieczne w czasie, gdy Ty 
będziesz ratować świat! 

All-risk
Posiadając polisę ubezpieczeniową, chcesz być pewien, że 
będzie przydatna we wszystkich trudnych sytuacjach, np. gdy: 
zaleje Cię sąsiad (albo gdy Ty go zalejesz), wybuchnie pożar 
lub złodziej włamie się do Twojego mieszkania. I również  
w takich - których, ani Ty, ani nawet ubezpieczyciel nie jest  
w stanie przewidzieć. Ubezpieczenie powinno mieć szeroki 
zakres. Najlepiej, jeśli będzie oparte na tzw. formule all-risk. 
Wówczas w przypadku każdej szkody wypłacone zostaną 
Ci pieniądze, pod warunkiem, że nie została ona wyraźnie 
wykluczona w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dzięki 
temu możesz mieć pewność, że cokolwiek się stanie, dostaniesz 
odszkodowanie.   

Wszystko to, co być powinno 
Co powinno być chronione? Wyposażenie, które znajduje się  
w Twoim mieszkaniu - czyli meble, sprzęt RTV i AGD, komputery, 
laptopy, sprzęt sportowy, biżuteria, odzież i inne ruchomości 

domowe oraz podłogi, instalacje, 
parkiet, glazura, armatura (stałe 
elementy). Dobrze, jeśli w ramach 
polisy można również ubezpieczyć 
torebkę, telefon lub rower np. 
od rabunku poza miejscem 
ubezpieczenia. Bardzo ważne jest 
to, aby wypłacone odszkodowanie 
zapewniło możliwość zakupu 
innego mieszkania o takim 
samym standardzie - w przypadku 
całkowitego zniszczenia tego 
obecnego. Warto też sprawdzić, 
czy Twoje ubezpieczenie pokrywa 
koszty poszukiwania przyczyny 
szkody. W tym przypadku będziesz 
mógł liczyć na specjalistów, którzy 
znajdą źródło usterki, a następnie 
zajmą się jej naprawą.

OC w życiu prywatnym 
Dobrą praktyką jest oferowanie przez ubezpieczyciela wraz  
z ubezpieczeniem mieszkania także OC w życiu prywatnym. Jeśli 
posiadasz polisę z OC, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, 
jeśli Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę 
innej osobie. Ubezpieczenie może Ci pomóc, np. gdy Twój 
pies ugryzie przechodnia, nieumyślnie zniszczysz sofę  
w wynajętym pokoju hotelowym lub zalejesz sąsiada i zniszczysz 
jego mieszkanie. 

Assistance 
Usługi assistance to pomoc w nagłych sytuacjach losowych, 
którą każdy bohater powinien mieć w zasięgu ręki. Jak to działa? 
Po prostu dzwonisz na specjalny numer, a ubezpieczyciel 
zapewnia Ci pomoc. Gdy zepsuje Ci się pralka albo zmywarka, 
ubezpieczyciel wyśle do Ciebie fachowca i zapłaci za jego pomoc 
oraz za części zamienne zepsutego sprzętu. Albo załatwi pomoc 
medyczną: np. zorganizuje i pokryje koszty wizyty lekarskiej 
w placówce medycznej lub koszty dojazdów i wynagrodzenia 
lekarza lub pielęgniarki. Więcej o usługach assistance przeczytasz 
w szczegółowych warunkach ubezpieczenia. 

Wypełnij wniosek o ubezpieczenie Twojego mieszkania ze składką 
od 15 zł miesięcznie. Możesz ubezpieczyć lokal i wyposażenie 
mieszkania w formule all-risk. Ponadto, otrzymasz OC w życiu 
prywatnym oraz usługi assistance.

Choć nie możemy przewidzieć, co dziś czeka Cię w Twoim świecie, jednego możesz 
być pewien:

Poradnik bohatera
Jak zabezpieczyć Twoją twierdzę.

Co powinno zawierać 
ubezpieczenie 
mieszkania? 

Z naszym ubezpieczeniem
od 15 zł miesięcznie
Twoja twierdza będzie
bezpieczna.

Ruszaj!
Czas na 

przygodę.

artykuł sponsorow
any

artykuł sponsorow
any
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MIESZKANIOWE

DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe miesz-
kanie, 57 m2, Pszczelnik,  
 tel. 605 762 766

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

KUPIĘ mieszkanie w każdym stanie, 
preferuję płatność gotówką,  
 tel. 730 644 156

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

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

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

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 mieszkanie 3-pokojowe 
56 m2, os. „Chemik”, 4 piętro,  
 tel. 602 460 830

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

ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe 
2-pokojowe (na takie samo) z 3 piętra 
na parter,  
 tel. 723 385 916, 735 292 346

RÓŻNE

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

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

SPRZEDAM garaż, ul. Bytomska,  
 tel. 501 408 669

SUDOKU 10/20

5 7

8 4

5 2 1 6 8

4 7

6 8 4 5

1 6

3 9 7 1 5

8 9

9 2

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

wpisaniu brakujących cyfr w ten 
sposób, by w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej pionowej kolum-
nie oraz w każdym 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 9/20

2 3 8 7 4 6 5 1 9

1 7 9 2 3 5 4 6 8

6 5 4 1 9 8 3 2 7

3 4 6 8 1 2 9 7 5

9 8 1 4 5 7 6 3 2

5 2 7 9 6 3 1 8 4

4 6 2 3 7 9 8 5 1

8 1 3 5 2 4 7 9 6

7 9 5 6 8 1 2 4 3

P o ł a m  g ł o w ę

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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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
10.00 - 13.00  PZN Biuro - Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
16.00 - 20.00 Spotkanie Klubu Seniora  

- Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
14.00 - 18.00  Nauka gry na pianinie
17.00 - 21.00 Hip-hop  

- zajęcia taneczne dla młodzieży
18.00 - 20,15  Lekcje gry na gitarze

Wtorek
13,30 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 20.00  Spotkanie Stowarzyszenia Amazonek 

„Razem”
16.00 - 21.00 Hip-hop  

- zajęcia taneczne dla młodzieży
16.00 - 20.00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju. 

 Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30  Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną
18.00 - 21.00  Lekcje gry na gitarze

Środa
10.00 -13.00  CAFE SENIOR - „klachy” przy kawie i ciastku 
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego
14.30 – 17.00 Angielski - korepetycje z języka obcego
15.00 - 19.00 Spotkania koła Polskiego Związku Niewido-

mych - Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
16.00 - 21.00 Skat dla każdego
16.45 - 18.00 Zumba fitness. Zajęcia taneczno-rekreacyj-

ne dla każdego
18.00 - 20.00 Tenis stołowy 

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

Piątek
14.30 – 17.00 Angielski - korepetycje z języka obcego
16.00 - 21.00 Tenis stołowy
16.00 - 20.00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30 Strzelanie. Zajęcia z bronią pneumatyczną

DK „Chemik” poleca i zaprasza
Terminarz Domu Kultury „Chemik” wzbogacił się 

o kolejne pozycje. Cafe Senior, nauka gry na gi-
tarze, pianinie czy korepetycje z języka angielskiego  
- to najnowsze z nich.

Dom Kultury „Chemik” jest otwarty na podjęcie rozmów 

i współpracę z kreatywnymi osobami, mającymi pomysł 
na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w zakresie kultury, 
sportu, rekreacji czy oświaty.

Zainteresowani - kontakt  tel. 602 110 424

DOM KULTURY „CHEMIK”
ul. Niepodległości 51  
Siemianowice Śląskie

zaprasza seniorów

na „klachy”  
przy kawie i ciastku

w każdą środę
w godzinach

10.00 - 13.00
cena 5 zł



27MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2020

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

ELEKTRYK - usługi, wymiana ta-
blic licznikowych i bezpiecznikowych, 
usuwanie awarii elektrycznych, insta-
lacje elektryczne, wymiana - moder-
nizacja, tel. 662 653 111  

CHEMIA, matematyka, 
doświadczony nauczyciel, dojazd, 

tel. 609 313 634  

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

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne 
odplamianie, Siemianowice Śląskie, 
 tel. 604 243 950

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

KOMPLEKSOWE remonty łazienek, 
tel. 511 155 004 

OPIEKA nad grobami. Profesjonalne 
odnawianie napisów na nagrobkach, 

tel. 517 884 849

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

tel. 661 149 299 

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

REGULACJA, naprawa okien PCV, 
wymiana uszczelek, 

tel. 602 314 720  

REMONTY łazienek, mieszkań, 
tel. 511 155 004tel. 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

USŁUGI Złotej Rączki. Zakres: wod-
kan, elektryka, remonty, ślusarstwo, 
ogrodnictwo i inne. Ceny bardzo 
przystępne,        tel. 733 700 152

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

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

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

ul. 1. 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 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!
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Z warzywami i owocami 
za pan brat

Warzywa i owoce są dostępne 
w ogromnym wyborze przez 

cały rok. Jednak teraz jest ich bo-
dajże największy wybór i to w najbar-
dziej przystępnych cenach. Prowoku-
ją wręcz, by posilać się nimi non stop. 
Korzystajmy z tych darów jesieni pod 
każdą postacią, tym bardziej, że może-
my samodzielnie poeksperymentować.

Sałatka winogronowa na ostro
2 średniej wielkości kiście winogron: 

białego i/lub ciemnego, brokuły (około 
1/4 główki – zależy od upodobań), se-
ler naciowy (ewentualnie zwykły star-
ty na tarce), płatki migdałowe, 1-2 ząb-
ki czosnku, majonez: 1-2 łyżki, sól 
i pieprz. Brokuły sparzamy i dzielimy 
na małe kawałeczki. Winogrona, jeśli 
mają większe owoce, kroimy na po-
łówki, a seler na małe cząstki. Miesza-
my wszystko, dodając płatki migdało-
we i przyprawy. Do majonezu wyciska-
my czosnek, mieszamy i dodajemy do 
pozostałych składników.

Pomidory pod pierzynką
Kilka pomidorów, czosnek (najlepiej 

świeży), majonez, oregano, bazylia, 
ser żółty. Pomidory sparzyć, obrać ze 
skórki i pokroić w grube plastry. Ser 
utrzeć na tarce z drobnymi oczkami. 
Pomidory posolić, popieprzyć, posy-
pać oregano i bazylią. Na każdy pla-
ster wycisnąć świeży czosnek (wedle 
uznania) położyć małą łyżeczkę majo-
nezu i przykryć startym żółtym serem.

Bakłażany faszerowane w sosie
Łyżka oliwy, 10 dag ryżu pilaw (z pr-

zyprawami), pęczek dymki, 8 dag rokpo-
la, 2 pomidory, 50 dag pomidorów z pusz-
ki, sól, pieprz, majeranek, 2 bakłażany, 
5 dag parmezanu. Ryż przygotować 
według przepisu na opakowaniu. Dym-
ki pokroić w krążki, świeże pomidory na 
kawałki, ser w kostkę. Do ryżu dodać  
2/3 dymki, dusić razem przez 3 minuty. 
Wymieszać z pomidorami i rokpolem. Dym-
ki usmażyć na oliwie, dodać rozdrobnione 
pomidory z puszki, przyprawić do smaku 
solą, pieprzem i połową łyżeczki suszone-
go majeranku. Bakłażany umyć, przekroić 
wzdłuż. Wydrążyć miąższ, posiekać 
go i dodać do ryżu. Farszem ryżowym 
napełnić połówki bakłażanów. Sos pomi-
dorowy wlać do żaroodpornej formy, ułożyć 
w nim faszerowane bakłażany. Zapiekać 
40 minut w temp. 200°C. Po 30 minutach 
posypać parmezanem. 
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Mężczyźni spod 
znaku Barana ko-
chają dzieci i dbają 
o nie, ale na co dzień 

mało interesują się synem, czy córką. 
Po prostu małe dzieci ich nudzą i po-
zostawiają tę domenę kobietom. Panie 
Baran są dobrymi, chociaż nieco suro-
wymi i wymagającymi matkami.

Pan Byk, który jest 
domatorem, choćby 
z tego powodu dużo 
przebywa ze swo-

imi dziećmi i poświęca im nieco uwagi. 
Nie za dużo jednak, bo woli zajmować 
się swoimi sprawami. Nie jest szcze-
gólnie czułym ojcem, rzadko swoje 
dziecko przytuli.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem, 
a szczególnie kobie-
ty, lubią dzieci miłe, 

a przede wszystkim inteligentne. Ta-
kie maluchy mogą liczyć na ich uwa-
gę i różne dowody sympatii. Dłuższe 
przebywanie z dziećmi jest jednak dla 
Bliźniąt męczące.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Raka, 
bardzo starasz się 
okazywać dzieciom 

sympatię, ale nie zawsze Ci się to 
udaje. Zajęty sobą i swoim i sprawa-
mi nie za bardzo rozumiesz psychikę 
dzieci i nie zawsze potrafisz się do ich 
poziomu dostosować.

Pan Lew dobrze 
czuje się w otocze-
niu dzieci i może dla-
tego wielu ludzi uro-

dzonych pod tym znakiem wybiera za-
wód pedagoga. Minusem w obcowa-
niu Lwów z dziećmi jest narzucanie im 
własnych poglądów i życzeń w spo-
sób nieco apodyktyczny.

Jeśli masz matkę 
spod znaku Panny, to 
na pewno otrzymasz 
staranne wychowa-

nie i nauczy Cię ona wszystkiego, co 
może Ci się przydać w życiu. Oczywi-
ście dzieci nie doceniają tych walorów 
i rygorom poddają się z przymusu. 

Wagi, podobnie jak 
Bliźnięta, lubią dzie-
ci udane, czyli es-
tetyczne i inteligent-

ne. Takim malcom ze swego otocze-
nia są skłonne poświęcić trochę cza-
su. Chętnie dają prezenty i jeśli dziec-
ko zyskało ich sympatię może liczyć 
na hojność.

Pan Skorpion jest 
zbyt zajęty swoimi pro-
blemami, aby poświę-
cać dużo czasu dzie-

ciom. Nie lubi bywać w domach gdzie 
są małe dzieci, na które jest skierowa-
na uwaga obecnych. O swoje dzieci 
dba i stara się je dobrze wychowywać.

Nie tylko Pani, ale 
również Pan Strze-
lec bardzo lubią dzie-
ci i co ważniejsze po-

trafią nawiązać kontakt z małymi ludź-
mi. Dzieci ich uwielbiają i chętnie prze-
bywają w ich towarzystwie. Może, dlate-
go, że ze Strzelcem trudno się nudzić?

Nie łatwo być cór-
ką, czy synem Kozio-
rożca. Rodzice spod 
tego znaku są nie tyl-

ko wymagający, ale i bardzo konse-
kwentni. Jeśli taki rodzic postanowi, że 
syn ma być lekarzem, czy inżynierem, 
to na pewno postawi na swoim. 

Ryby są bardzo do-
brymi rodzicami. Po-
święcają swoim dzie-
ciom tak dużo czasu, 

jak to tylko jest możliwe. Kochają nie 
tylko swoje dzieci, ale również obce, 
tak że w ich domu zawsze pełno jest 
kolegów i koleżanek syna, czy córki.

Wodniki nie przepa-
dają za małymi dzieć-
mi, z którymi trudno 
im nawiązać kontakt. 

Chętnie natomiast przebywają w towa-
rzystwie dorastającej młodzieży i potra-
fią znaleźć wspólny język z nastolatka-
mi, szczególnie jeżeli są pedagogami.

Czy lubisz 
dzieci?
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J K L
Kowalski do kolegi:
- Moja rodzina przeżyła ostatno kata-

strofę kolejową.
- Co się stało?
- Teściowa przyjechała do nas po-

ciągiem. 

J K L
- Zaczyna Pani siwieć. Czy stosuje 

Pani jakieś środki żeby powstrzymać 
ten proces?

- Tak! Rozwodzę się! 
J K L

Sierżant zebrał kompanię i mówi:
- Kto chce pojechać na wykopki 

ziemniaków na polu siostry generała?
Zgłosiło się dwóch. Sierżant skomentował:

- Dobra, pozostali pójdą na piechotę. 

J K L
W ZOO przed klatką z małpami zatrzy-

muje się szkolna wycieczka. W pewnym 
momencie para małp zaczyna się kochać. 
Nauczycielka nie może odciągnąć dzie-
ci od klatki, więc idzie po dozorcę i mówi:

- Niech Pan coś zrobi. Przecież nie 
wypada, żeby dzieci przyglądały się te-
mu. Może da Pan małpom herbatnika?

- A Pani dla herbatnika przerwałaby 
w takim momencie?

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Grupa działaczy; 

8. Płacz z chmury; 9. Droga w parku; 
10. Prywatka; 11. Aura; 12. Pojazd 
pancerny; 13. Czarny napój; 15. Rzęsa 
w Siemianowicach Śląskich; 17. Pre-
zent dla dziewczynki; 18. W tym ro-
ku było na bogato; 19. Auto tereno-
we; 22. Zakres działania; 23. Cielęce 
w sosie; 26. Spis cen; 27. Kompozy-
cja; 30. Duży ogródek; 31. Markowa 
kawa; 32. Mała łajba; 33. Imię żeńskie; 
34. Tata; 35. Dziurawka; 36. Opryszek 
paryski.

PIONOWO: 1. Kręgielnia na Wró-
blewskiego; 2. Gmach z klasami; 
3. Za Uralem; 4. Megafon; 5. Taniec; 
6. Renowacja; 7. Dzielnica Siemia-
nowic Śląskich; 13. Transport szyno-
wy; 14. Ustawowo najwyższa władza 
w spółdzielniach; 15. Prasowy zastę-
pujący kiosk; 16. Płaska teczka urzęd-
nika; 20. Fasada budynku; 21. Temat 
na czasie; 23. Najbliższy teren; 24. Pe-
ryferie; 25. Czupiradło; 28. Część rośli-
ny; 29. Ciężkie przeżycie. 

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
22 października br. na adres: Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 10/2020 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 10/2020 – decyduje da-
ta wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 09/2020 z hasłem: A nam jest 
szkoda lata otrzymują: Ilona Pawlyta, 
ul. Okrężna 3, (I nagroda); Ewa Krze-
mień, Aleja Młodych 10 (II); Monika 
Jureczko, ul. A. Zgrzebnioka 45 (III).

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

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-
stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 
adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 
redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/
krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku 
„Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska i miej-
sca zamieszkania wskazanego w nadesła-
nym rozwiązaniu) do jednorazowego losowa-
nia i publikacji jego wyniku w kolejnym wyda-
niu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 
mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-
nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-
ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane 
do 6 miesięcy.
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Do zmiany czasu, a potem sale
Dzieci – uczestnicy treningów piłkarskich w październiku będą mieli okazję odbyć jeszcze kilka treningów na 

wolnym powietrzu na czterech boiskach wielofunkcyjnych. Wkrótce, co jest regułą od samego początku, ma-
ją przenieść się do sal gimnastycznych siemianowickich szkół.

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.

Balkonom i ogródkom przy budyn-
kach przyglądaliśmy się praktycz-
nie od przełomu kwietnia i maja. 
Miesiąc w miesiąc często za pomo-
cą wskazań oraz zdjęć mieszkań-

ców pokazywaliśmy te ciekawsze, 
być może podsuwając pomysły in-
nym na zagospodarowanie swoje-
go kącika. Nieraz byliśmy zaskocze-
ni, z jakim polotem można zaaran-
żować niewielki balkon czy ciasno 

do domu przylegający ogródek. Jak 
z pomysłem można wykorzystać ka-
mień, pień, drewnianą drabinkę, czy 
zużytą oponę.

Cieszymy się, że wciąż są takie miej-
sca, które można o tej porze roku po-
dziwiać i fotografować, co też czynimy 
póki są… Przypominamy też o przygo-
towaniu roślin do zimy.

 rg 

Zielony Konkurs 2020

Rozstrzygnięcie wkrótce!
ciąg dalszy ze str.1

Tak więc jeszcze przez dwa tygodnie młodzi piłkarze ko-
rzystać będą z boisk. Równolegle trwają ustalenia trenerów 
z dyrekcjami szkół, co do terminarzu zajęć jesienno-zimo-
wych pod dachem. Możliwość ich kontynuacji w tym okre-
sie to rezultat porozumienia Spółdzielni z Urzędem Miasta, 
zawartego na przełomie 2013/2014 roku, gdy to wszystko 
jeszcze raczkowało.

Szczegółową rozpiskę treningów w salach gimnastycz-
nych opublikujemy za miesiąc – w kolejnym wydaniu „Mo-
jej Spółdzielni”.

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać swoje pociechy. Nie kosztują na-

wet złotówki. Wystarczy przyjść z dzieckiem na jedno z za-
jęć i wypisać odpowiednią deklarację, jaką mają przy so-

bie trenerzy. Należy pamiętać jednak o sztywno ustalonym 
przedziale wiekowym 7-12 lat (funkcjonują dwie grupy pod-
stawowe – 7-9 i 10-12 lat). rg
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Grunwaldzka 6Grunwaldzka 6  Władysława Reymonta 22 Władysława Reymonta 22
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Marii Skłodowskiej-Curie 71 Marii Skłodowskiej-Curie 71 

Wł. Andersa 3Wł. Andersa 3Wojciecha Korfantego 14Wojciecha Korfantego 14

Walentego Fojkisa 4Walentego Fojkisa 4

Wł. Reymonta 26 Wł. Reymonta 26 

Grunwaldzka 9Grunwaldzka 9 Grunwaldzka 9Grunwaldzka 9

Zielony Konkurs 2020

Rozstrzygnięcie wkrótce!Rozstrzygnięcie wkrótce!
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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 naturalne!!!i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!


