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

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

ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. ciąg dalszy na str. 44

Zielony Konkurs 2020 - finał!Zielony Konkurs 2020 - finał!
…będzie łąka……będzie łąka…

Spó łdz ie ln ia  dos tosowanaSpó łdz ie ln ia  dos tosowana
DDynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiczna w Polsce wymusiła na Zarządzie Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej podjęcie decyzji – po raz drugi w tym roku – o ograniczeniu kontaktów bezpośrednich 
mieszkańców z pracownikami. Działania takie są zgodne z przepisami sanitarnymi obowiązującymi ze względu na 
pandemię koronawirusa.

Dyrekcja Spółdzielni przy ulicy Bohaterów Westerplat-
te 20 oraz osiedlowe administracje zostały pod koniec paź-
dziernika zamknięte. Praca za zamkniętymi drzwiami ozna-
cza, że niemożliwy jest kontakt bezpośredni, co jednak nie 

powinno spowodować większych perturbacji w możliwo-
ści załatwiania spraw. Mieszkańcy mogą to robić: telefo-
nicznie, listownie lub e-mailowo. Ze względów bezpieczeń-
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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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Inaczej niż zwykle – bez tradycyjnego spotkania finalistów Zielonego Konkursu z przedstawicielami Rady Nad-
zorczej i Zarządu SSM – rozstrzygnięto tegoroczną edycję. Wyróżnieni odebrali upominki za pośrednictwem ad-

ministracji. Wszystkim, pielęgnującym rośliny i przyczyniającym się do poprawy otoczenia domów i balkonów 
budynków SSM – co ma przełożenie na wizerunek całej Spółdzielni – należą się natomiast, i to bez wątpienia, 
gromkie brawa!

Od blisko trzech dekad Zielony Kon-
kurs, prezentowany na łamach „Mojej 
Spółdzielni”, jest ważnym elementem 
w działalności Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w kwestii propa-
gowania wśród mieszkańców wykorzy-
stania terenu przy budynku czy balkonu 
na kwietny zakątek. Prezentując te miej-
sca na ilustracjach w gazecie od wiosny 

do jesieni, czynimy starania, by choćby 
w ten sposób docenić wysiłki ich opie-
kunów, a zarazem chcemy pokazać in-
nym, jak można mieć pięknie – licząc po 
cichu, że następni się przyłączą.

Wyróżniani w konkursie mieszkańcy 
to najczęściej opiekunowie kwietnych 
balkonów czy przydomowych ogród-
ków, zajmujący się tym kilka, czasem 

naście lat. Miejsca, którymi opieku-
ją się dopieszczają. To pasja. Pasja, 
z której mogą czerpać korzyści są-
siedzi, mając poczucie, że ładne bez-
pośrednie otoczenie domu, ukwieco-
na elewacja więc mieszka się przy-
jemniej.

- Zawsze lubiłam kwiaty. Uważam, 
że przyjemnie jest usiąść na balkonie 

Śląska 48Śląska 48

Władysława Sikorskiego 4Władysława Sikorskiego 4

Aleja Młodych 4Aleja Młodych 4

Niepodległości 66 - jesiennieNiepodległości 66 - jesiennie

Zielony Konkurs 2020 - finał!Zielony Konkurs 2020 - finał!
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w otoczeniu kwiatów i wdychać ich za-
pach. To na pewno lepsze niż balkon, 
na którym nic nie ma. Niby mieszka się 
w bloku, a czuje się, jakby w takim nie-
wielkim ogródku. Ja w ten sposób od-
poczywam, regeneruję się w otoczeniu 
przyrody. Każdego roku staram się, by 
to były inne kwiaty. W tym roku miałam 
pelargonię amerykańską – odmiany bia-
łą i czerwoną. Do tego po bokach blusz-
cze, były też surfinie czerwone i sun-
dawille. Zrobiłam zielono-biało-czerwo-
ne kompozycje – opisuje Czesława 
Czech, jedna z wyróżnionych mieszka-
nek w tegorocznym konkursie. O przy-
domowym ogródku przy Alei Młodych 
4 sporo powiedziała nam je-
go opiekunka, Wiesława Sta-
wasz:

- Zajmuję się tym kawał-
kiem ziemi przy klatce, ale 
ciepłe słowa należą się mo-
im sąsiadom. Gdy była su-
sza, znalazła się sąsiadka, 
która pomagała mi ten ogró-
dek podlewać i doprowadzić 
do porządku, dlatego zdecy-
dowałam się dać jej tę książ-
kę, jaką otrzymałam jako lau-
reatka Zielonego Konkur-
su. Otrzymanymi słodyczami 
z kolei obdzieliłam innych są-
siadów, którzy też się do po-
mocy włączali. Ktoś zostawił 
butelkę z wodą, kto inny ku-
pił do ogródka kwiatka albo przyniósł 
sadzonki do wsadzenia… Są tutaj lu-
dzie, dla których warto to robić – mó-
wi z radością mieszkanka. - Być mo-
że przykład naszych relacji w klat-
ce schodowej pomoże podjąć decy-
zję innym, którzy mają obawy, wahają 
się czy zacząć opiekować się przydo-

mowym ogródkiem. Myślę, że zawsze 
ktoś się tam znajdzie, co pomoże, na-
wet małym gestem. Jeszcze kilka lat 
temu była tutaj wielka konstrukcja dla 
niepełnosprawnych, zajmująca właści-
wie większość terenu przy domu. Gdy 
ją rozebrano, zdecydowałam się za-
dbać o to miejsce i nie żałuję – podkre-
śla Wiesława Stawasz.

W tym sezonie w zasobach Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej było co fotografować. W każdym 
z siedmiu osiedli spółdzielczych odnaj-
dywaliśmy ukwiecone balkony budyn-
ków, zadbane ich otoczenia. Takich 
opiekunów było nie dziesiątki, a setki. 

Być może wpływ na to miała sytuacja 
epidemiologiczna. Dużo osób zdecy-
dowało się jednak na pozostanie na 
miejscu, w swoich mieszkaniach, od-
puszczając wyjazdy za miasto w po-
szukiwaniu wypoczynku. Tego relak-
su poszukiwano między innymi na bal-
konach.

Wyrazy uznania i podziękowania
Miłe słowa adresowane do wyróżnio-

nych, jak i do wszystkich pielęgnują-
cych roślinki przekazali przedstawiciele 
Rady Nadzorczej i Zarządu SSM. Wie-
sław Jaźwiec – przewodniczący Rady 
Nadzorczej, powiedział, że jako działko-
wiec dobrze rozumie mieszkańców dba-
jących o zieleń. Wie, ile wysiłku należy 
włożyć, by było pięknie, że to też niesie 
pewne koszty finansowe, ale efekt w po-
staci kwitnących kwiatów i możliwość 
obcowania z naturą praktycznie w domu 
w pełni to rekompensuje. 

Podziękowanie w imieniu Zarządu 
SSM przekazała prezes Jolanta So-

bek: - Gratulujemy wyróżnio-
nym ich pasji i doceniamy za-
angażowanie. Chcemy zara-
zem podziękować wszystkim, 
którzy swoją pracą w ogród-
ku czy pomysłem pielęgna-
cji na balkonie roślin corocz-
nie przyczyniają się do upięk-
szenia budynków i ich bezpo-
średniego otoczenia. To rzu-
tuje na to, jak postrzegane 
są osiedla spółdzielcze. Nam 
jest miło, że mieszkańcy rów-
nież mają w tym udział z wła-
snej inicjatywy.

27. edycja Zielonego Kon-
kursu dobiegła końca. Sym-
boliczne upominki -  książ-
ki o tematyce ogrodniczej 

i słodkości trafiły do wyróżnionych.
Teraz jest okres zimowania. Pół roku 

(tylko albo aż) i znów będziemy mogli 
inaugurować kolejny, licząc jak zwy-
kle na mieszkańców, na to że i w przy-
szłym roku nie zawiodą, wprowadzając 
barwy w wielobudynkowe osiedla spół-
dzielcze. Rafał Grzywocz

Laureaci Zielonego Konkursu 2020
Osiedle „Chemik”

- Katarzyna Banaszczyk, ul. Niepodległości 66 - balkon
Osiedle „Centrum”

- Jadwiga Jenczelewska-Różycka,  
ul. Śląska 48 - balkon
Osiedle „Tuwima”

- Joanna Filipiak, ul. Okrężna 4 - balkon
Osiedle „Michałkowice”

- Czesława Czech, ul. Wł. Sikorskiego 4 - balkon
Osiedle „Młodych”

- Wiesława Stawasz, Aleja Młodych 4 - ogródek
Osiedle „Węzłowiec”

- Witold Wilczek, ul. Wł. Jagiełły 2 - balkon
Osiedle „Bańgów”

- Zbigniew Zioło, ul. M. Skłodowskiej-Curie 77 - balkon

Zarząd SSM informuje, 
że w związku z rezygnacją z dniem 

01. 12. 2020 r. z prowadzenia KASY 
w siedzibie Dyrekcji SSM przy ul. Bo-
haterów Westerplatte 20 przez Agen-
cję Opłat EXPERT oraz braku chętnych 
na objęcie tego punktu z powodu zbyt 

małej liczby osób wpłacających, KASA 
w budynku Dyrekcji nie będzie czynna. 

Biorąc pod uwagę sytuację epide-
miologiczną w naszym kraju, poza 
wpłatami opłat czynszowych i eksplo-
atacyjnych na konto Spółdzielni w od-
działach banków czy instytucji finanso-
wych polecamy również inne, bezgo-
tówkowe, formy zapłaty np.:
− polecenie zapłaty – realizowane 

przez SSM w odpowiedniej wyso-

kości na podstawie wyrażonej zgo-
dy przez lokatora na obciążanie je-
go rachunku bankowego – usługa 
bezpłatna,

− tradycyjny przelew bankowy – 
płatność realizowana samodziel-
nie przez lokatora korzystającego 
z bankowości internetowej,

− płatność on-line przez e-kartotekę – 
usługa po zalogowaniu się do e-kar-
toteki poprzez panel klienta.

Kasy  
nie będzie

Sytuacja epidemiczna wymusiła 
na organizatorach różnych wy-

darzeń weryfikację planów. Tak jest 
również z tradycyjnym Spotkaniem 
z Mikołajem, jakie co roku w grud-

niu odbywało się w Michałkowicach.
Rada Osiedla „Michałkowice” wraz 

z osiedlową administracją podjęły de-
cyzję o nieorganizowaniu w tym roku 
imprezy - w której zwykle brało udział 

około 80-100 dzieci i co najmniej ty-
lu opiekunów - w oparciu o wytyczne 
ministerialne dla organizatorów wyda-
rzeń kulturalnych w strefie czerwonej.

rg

Spotkanie z Mikołajem odwołane
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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 jeszcze odległe. To jednak pozo-
ry, gdyż wkrótce w korespondencji wpisywać będziemy 2021 r., myląc się zapewne na początku, 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 przypominamy o kolejnej edycji, Wielkiego kon-
kursu SSM, jaki Rada Nadzorcza i Zarząd Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej od lat zawsze na koniec da-
nego roku adresują do wszystkich, którzy regularnie wno-
szą 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 sta-
nem swoich wpłat czynszowych i w przypadku stwierdzenia 
niedoboru – uregulowanie go do końca grudnia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele rodzin posiada różnorakie 
problemy finansowe. Jedni z trudnością wiążą koniec z koń-
cem, drudzy świadomie nie regulują swoich należności. Utra-
ta pracy, brak dochodów, poważna choroba jednego z człon-
ków rodziny powodują, że ludzie przestają regulować swoje 
zobowiązania. Nie płacąc uważają, że mogą zaciągnąć kre-
dyt bez konieczności załatwiania formalności bankowych. 
Prawda to o tyle, że kredyt taki należy do najdroższych na 
rynku, a na dodatek uderza 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, dostaw cy 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. Za-
sada ta dotyczy wszelkich należności zarówno głównej, 
jak i ewentualnych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Jak dowodzą minione lata, na wiele osób Konkurs działa mo-
bilizująco, a koniec roku to właściwy moment na uporanie się 
z zaległościami tak, by w Nowy Rok wejść bez finansowych za-
szłości i z szansą na uczestnictwo w losowaniu cennych nagród 
rzeczowych oraz zwolnienia z czynszu w części eksploatacja.

ciąg dalszy ze str. 1
stwa, wprowadzono też rotacyjny sys-
tem pracy w biurach.

Przez pandemię ponownie zdecydo-
wano o zawieszeniu dyżurów stacjo-
narnych członków Rady Nadzorczej, 
Zarządu oraz Rad Osiedli SSM.

Czyszczenie i dezynfekcja
Czyszczenie i dezynfekcja „wrażli-

wych” elementów budynków mieszkal-
nych i administracyjnych SSM to co-
dzienność w pracy osiedlowego do-
zorcy czy pracownika firmy sprząta-
jącej rejon. Rano i popołudniu. Wraz 
z rozwojem sytuacji epidemiologicznej 
w Polsce i wprowadzaniem kolejnych 
zaleceń, również dla dużych instytu-
cji, takich jak spółdzielnie mieszkanio-
we, Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej podjął już na przeło-
mie marca i kwietnia decyzję o wytycz-
nych dla administracji. Przypomnijmy:

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

domofonowych, kaset w dźwigach oso-
bowych oraz klamek w wiatach śmiet-
nikowych. Czynności te należy wyko-

nywać 2 razy dziennie w godzinach 
6-7 oraz około 15. Jednocześnie prosi-
my o otwieranie okien w klatkach scho-
dowych, celem zapewnienia dopływu 
świeżego powietrza - brzmiał pierwotny 
komunikat, jaki otrzymały wszystkie ad-
ministracje z Zarządu SSM.

Za tą informacją poszły też kolejne 
decyzje o stałym zaopatrywaniu admi-
nistracji – pracowników biurowych i fi-
zycznych – w środki ochrony osobistej 
i dezynfekujące, a także stałym mo-
nitorowaniu ich potrzeb, wykazywa-
nych w zebranych tygodniowych sta-
tystykach. Zerkając w zamówienia – 
dostarczane są maseczki, rękawiczki 
ochronne w podziale na rozmiary: S, 
M, L, XL, 500 ml i 5-litrowe środki de-
zynfekujące w płynie.

Pełny pakiet wydawany jest sta-
le przez administracje konserwatorom, 

a także dozorcom, będącym pracowni-
kami SSM. Firma sprzątająca zatrudnia-
na przez SSM sama zaopatruje swoich 
pracowników w maseczki i rękawiczki 
ochronne, Spółdzielnia dostarcza im tyl-
ko środek dezynfekujący.

Akcja dezynfekcyjna wpisała się 
w działalność każdej z siedmiu admi-
nistracji SSM. Zalecenia czyszczenia 
i dezynfekcji elementów klatek budyn-
ków, z których najczęściej korzystają 
mieszkańcy są realizowane na bieżą-
co. Dozorcy, jak relacjonują pracowni-
cy administracji, mają zalecenie: czy-
ścić klamki w drzwiach wejściowych do 
budynków, do piwnic, do śmietników, 
do wind, czyszczą kasety domofonowe 
przy wejściach do klatek i panele dys-
pozycji dźwigów osobowych. Jeśli są 
poręcze przy wejściach do klatek lub na 
parterach w kierunku pierwszego piętra 
to również je przecierają.

Maseczka i dezynfekcja
Niezależnie od tego, pamiętajmy, by 

zadbać o siebie we własnym zakresie 
i przestrzegajmy pewnych upowszech-
nianych zasad. Rafał Grzywocz

Spółdzielnia…
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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 - w siedzibie SSM - nieczynne do odwołania
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

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

Siemianowicka Spółdzielnia 
 Mieszkaniowa

ogłasza konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną
na mieszkanie znajdujące się na 1 kondygnacji budynku przy

ul. Karola Szymanowskiego 6/2a – o powierzchni 
40,92m2+2,80m2 = 43,72m2

Mieszkania wyposażone jest m.in. w biały montaż, drzwi wewnętrzne, 
panele, szafę zabudowaną, rolety zewnętrzne.

W związku z powyższym do 20. 11. 2020 r. w dziale członkowsko-
mieszkaniowym można składać pisemne oferty (w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „OFERTA NAJMU SZYMANOWSKIEGO 6/2a”) zawierające:

- proponowaną stawkę czynszu za 1 m2,
- Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,
- oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,
- zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 

6-ciu miesięcy brutto,
- oświadczenie o przywróceniu mieszkania do stanu pierwotnego po zakoń-

czeniu umowy najmu, bądź pozostawienie środków na jego odnowienie.

Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 12,60 zł/m2/m-c.

Stawka czynszu nie obejmuje opłat za:
- centralne ogrzewanie (stawka letnia/zimowa od 1,60-3,94 zł/m2),
- wodę i kanalizację w wys. 15,94 zł/m3 zimna woda, ciepła woda  

- 15,94 zł/m3 (zimna woda)  +15,54 zł/m3 podgrzanie,
-  wywóz nieczystości (25,95 zł/osoba),
- opłat stałych z tytułu dostawy wody 21,85 zł/m-c,
- konserwacji instalacji: CW i wentylacyjnej - 5,50 zł/m-c,
- anteny zbiorczej 8,00 zł/mc
- oraz wpłat na fundusz remontowy - 1,10 zł/m2/m-c, fundusz remontowy cen-

tralny 0,90 zł/m2/m-c, utrzymanie    mienia wspólnego 0,20 zł/m2/m-c, opła-
ta przekształceniowa 5,39 zł/m-c podatków 0,13 zł/m2/m-c.

Umowa najmu wyklucza możliwość podnajmu mieszkania osobom trzecim 
pod rygorem jej natychmiastowego wypowiedzenia.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.
Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie 

dwóch kaucji:
1. w wysokości 125 zł/m2 stanowiącej zabezpieczenie z tytułu zużycia ele-

mentów wyposażenia technicznego oraz zapewniającej przywrócenie 
mieszkania do stanu pierwotnego.

2. zabezpieczającej przyszłe płatności, w wysokości trzykrotności miesięcz-
nego oferowanego czynszu bez opłat za media,

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod 
kątem kompletności i spełnienia ww. wymogów i wyłoni najemcę lokalu. Za-
rząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym etapie po-
stępowania, bez podania uzasadnienia.
Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali 

Użytkowych, pok. nr 10 lub 11 
w siedzibie Zarządu SSM przy ul. Bohaterów Westerplatte 20, tel. 

32-6091-496.
Mieszkania można oglądać od 7 października 2020 roku

Klucze będą dostępne w ADM os. „Bańgów” w godzinach pracy administracji.
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Osiedle „Centrum”  Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Centrum”  Osiedle „Węzłowiec”

Co słychać w Radach Osiedli?
Ostatni kwartał roku to zwykle czas pierwszych podsumowań tego, co w życiu Spółdzielni wydarzyło się w mi-

nionych miesiącach. To również, a może przede wszystkim, okres omawiania, analizowania i w końcu zatwier-
dzania propozycji, jakie mogą, muszą zostać ujęte w przyszłorocznych planach remontowych lub w dalszych latach. 
Trzeba wziąć pod uwagę długoterminowe programy robót, ale i problemy, jakie wychodzą/wyszły niespodziewanie...

Po przerwie wakacyjnej, we wrze-
śniu odbyły się stacjonarne posie-
dzenia Rad Osiedli. Od października, 
po wprowadzeniu kolejnych restrykcji 
zdecydowano, że praca Rady Osiedla 
odbywać się będzie w trybie zdalnym. 
W większej grupie zbierać się ma tylko 
Prezydium Rady.

W bieżącym wydaniu „Mojej Spół-
dzielni” prezentujemy wypowiedzi 
dwóch pierwszych (z siedmiu) prze-
wodniczących Rad Osiedlowych – 
z „Centrum” i „Węzłowca”.

Osiedle „Centrum”
Andrzej Jagiełło – przewodniczą-

cy RO: - Na wrześniowym posiedze-
niu Rady Osiedla wysłuchaliśmy infor-
macji Wojciecha Chlebka – kierowni-
ka administracji, o wykonanych do te-
go momentu robotach, jakie zaplano-
wano w planie remontów. Wszystko 
idzie zgodnie z planem. Do końca roku 
zostało do zrealizowania jeszcze tylko 
kilka większych zadań. To między in-
nymi usuwanie glonów z elewacji bu-
dynków Powstańców 54A i Kruczej 
3 czy wymiana starych lamp oświetle-
nia ulicznego na nowe w rejonie bu-
dynków Ryszarda Gansińca 4-6-7-8.

Po letniej przerwie przyszedł czas 
również na omawianie propozycji pla-
nu remontów na przyszły rok. Można 
powiedzieć, że w 2021 roku będziemy 
kontynuować zadania, które poprawią 
estetykę otoczenia budynków, elewacji 
budynków i klatek schodowych. Mam 
tu na przykład na myśli wykonanie ko-
lejnych porządnych wiat śmietniko-

wych na odpady komunalne. Do reali-
zacji przewidziano trzy lokalizacje: Ta-
deusza Kościuszki 3, Brzozowa 12 
i Jana Pawła II 21-22.

Wygląd elewacji budynków ma wpływ 
na to, jak odbierają nas inni, dlate-
go zgodziliśmy się, że ważną pozy-
cją w dalszych planach remontowych 

muszą być roboty związane z usuwa-
niem ciemnozielonych zabrudzeń na 
kolejnych budynkach. W 2021 wrócimy 
do ulicy Kolejowej, gdzie glony zosta-

ną usunięte z dwóch kolejnych bloków 
– Kolejowa 5 i 6. Jest też planowane to 
zadanie przy Powstańców 46A i Kru-
czej 2-3. Ubywa co roku tych brudnych 
elewacji i budynki wyglądają lepiej.

Są jeszcze w „Centrum” klatki, które 
wymagają remontu. W przyszłym ro-
ku w planie remontów znajdą się klat-
ki schodowe Powstańców 54C i Jed-

ności 1, które zostaną w całości po-
malowane.

W rejonie budynków przy ulicy Po-
wstańców większość chodników jest 
odremontowana. Na przyszły rok za-
planowano jeszcze taki remont w rejo-
nie Powstańców 54B, C.

Osiedle „Węzłowiec”
Wiesław Jaźwiec – przewodniczący 

RO: - Tematyką pierwszego z zebrań 
Rady Osiedla po letniej przerwie było 
omówienie bieżącej realizacji planu re-
montów za rok 2020. Z informacji kie-
rownika ADM wynika, że w większo-
ści zaplanowane remonty przebiega-
ją zgodnie z planem, co odbieramy po-
zytywie. Nie jest jednak jeszcze wyko-
nana na przykład modernizacja kabi-
ny dźwigu osobowego przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 39D. Ze względu na 
sytuację epidemiczną opóźniają się też 
prace malarskie przy Grunwaldzkiej 
7A i B oraz 16A, B, C. Oczekujemy na 
gotowość wykonawców do pracy.

Na Radzie Osiedla powołaliśmy ta-
ki zespół złożony z członków RO oraz 
przedstawicieli administracji do prze-
glądu osiedla. Odbył się on w drugiej 
połowie października. Miał na celu 

przyjrzenie się temu, co można było-
by ewentualnie jeszcze dodać do two-
rzonego planu remontów na rok 2021. 
Obeszliśmy chodniki, ulice patrząc na 
ich stan techniczny, sprawdziliśmy ja-
kość oświetlenia ulicznego, czy są 
jeszcze takie miejsca, gdzie należało-
by dołożyć lampę, by poprawić bezpie-
czeństwo po zmroku. 

os. „Centrum”. Będzie remont chodnika - Powstańców 54B, Cos. „Centrum”. Będzie remont chodnika - Powstańców 54B, C

os. „Centrum”. Zabudowa kolejnych śmietników w przyszłym roku, os. „Centrum”. Zabudowa kolejnych śmietników w przyszłym roku, 
 m.in. T. Kościuszki 3 m.in. T. Kościuszki 3
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Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!

Osiedle „Centrum”  Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Centrum”  Osiedle „Węzłowiec”
Jednym z głównych wniosków prze-

glądu jest to, że należy dokończyć re-
mont chodników w naszym osiedlu. Na 
pewno mieszkańcy pamiętają okres, 
gdy prowadzone były roboty ziemne 

na dużą skalę: gazowe, wodociągo-
we, na sieciach ciepłowniczych. Mi-
mo, że dokonano rekultywacji terenu, 
to jednak chodniki przez które robio-
no przekopy pozostawiają wiele do ży-
czenia. Wprawdzie dużo z nich jest już 
wybrukowana, ale są jeszcze takie, 
zwłaszcza na tzw. pierwszym etapie 
„Węzłowca”, które wymagają wymia-
ny nawierzchni. W ramach przyszło-
rocznego Budżetu Obywatelskiego zo-
stanie wymieniona nawierzchnia jed-
nego z głównych chodników osiedla – 
od Władysława Jagiełły 1 do kiosku 
wolnostojącego a więc wzdłuż ciągu 
handlowego. W naszym spółdzielczym 
planie remontów chcielibyśmy zamie-
ścić remont chodników – przedłuże-
nia tego chodnika, o którym mówiłem 
wcześniej – fragment od klatki scho-
dowej Wróblewskiego 28A do Wł. Ja-
giełły 1C oraz od siłowni na wolnym 
powietrzu, wzdłuż strefy rekreacyjno-
-wypoczynkowej, w kierunku parkingu 
przy Władysława Jagiełły 11-13. Re-
asumując, jeśli chodzi o chodniki osie-
dla „Węzłowiec” w ogóle, zakładając 
realizację w przyszłym roku tych pla-
nów, będziemy mieli już około 90% 
wybrukowanych nawierzchni.

W dalszej kolejności będziemy mu-
sieli zabrać się poważnie za asfaltowe 
drogi osiedlowe. Są odcinki spękane, 
częściowo zapadnięte w obrębie stu-
dzienek kanalizacyjnych. To jest jeden 

z wniosków z naszych obserwacji. My-
ślę, że trzeba będzie się do tego przy-
mierzyć od planu remontów 2022 roku.

Kolejnym wnioskiem z przeglądu 
jest konieczność doświetlenia tere-

nu wzdłuż lokali użytkowych przy ulicy 
Władysława Jagiełły 15. Większość 
jest dzisiaj nieczynna, nie działają neo-
ny, zaś światło z lamp ulicznych po-

łożonych przy głównej ulicy nie się-
ga w te rejony. Administracja doświetli 
ten obszar, być może nawet w tym ro-
ku. Naszym zdaniem pozostała część 
osiedla jest doświetlona przyzwoicie, 
w godzinach wieczorno-nocnych jest 
jasno, a tym samym bezpieczniej. Ma-
my jednak jeszcze na uwadze takie 
miejsca, gdzie mogą gromadzić się 
grupki pijących i oddających później 
swoje potrzeby fizjologiczne na ele-
wacje budynków. Jeśli będzie koniecz-
ność, administracja rozważy zamon-
towanie tam oświetlenia czujnikowe-

go. Planowaliśmy na październikową 
Radę Osiedla zaprosić dzielnicowego, 
by omówić kwestie bezpieczeństwa 
w osiedlu, niestety ze względu na pan-
demię musieliśmy to odwołać. Przy-
mierzamy się do spotkania w mniej-
szym gronie jeszcze w listopadzie, za-
praszając dodatkowo osobę obsługu-
jącą nasz osiedlowy monitoring.

W listopadzie zatwierdzać będziemy 
plan remontów na 2021 rok. Wstęp-
ny jego zarys znamy. Myślę, że warto 
słowem powiedzieć o budynkach „no-
wych” przy Grunwaldzkiej i Władysła-
wa Łokietka. Mówiąc nowych, mam 
na myśli oddanych do użytku najpóź-
niej, najmłodszych na „Węzłowcu”, ale 
jednak już kilkunasto i więcej letnich, 
przez co jest tam szereg prac do wy-
konania. Cieszę się, że są i będą malo-
wane kolejne klatki schodowe i będzie 
modernizacja instalacji domofonowej, 
że będą podjęte inne większe prace.

W przyszłorocznych planach odnaj-
dziemy między innymi: likwidację glo-
nów z kolejnych elewacji budynków - 

Władysława Jagiełły 7A, B, C, kapi-
talny remont balkonów przy Włady-
sława Jagiełły 1A, B, C i Grunwaldz-
kiej 18 czy renowację ściany szczyto-
wej przy ulicy Władysława Łokietka 
16A. Planuje się też wykonanie nie-
zbędnych robót na instalacji odgromo-
wej wszystkich budynków tzw. II etapu 
osiedla, a także naprawę elewacji ga-
raży wraz z jej malowaniem oraz wy-
równaniem nawierzchni przed brama-
mi garaży – przy Jana Polaczka 8. 
Oby warunki pozwoliły na realizację 
wszystkich tych zamierzeń. rg

os. „Węzłowiec”. W przyszłym roku kolejne remonty chodników,  os. „Węzłowiec”. W przyszłym roku kolejne remonty chodników,  
m.in. od ciągu handlowego do parkingu Wł. Jagiełły 11-13m.in. od ciągu handlowego do parkingu Wł. Jagiełły 11-13

Elewacja do renowacji - Wł. Łokietka 16AElewacja do renowacji - Wł. Łokietka 16A
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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  – listopad 2020 r.
• w terminie 2-10 listopada 2020 r. 

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

Al. Młodych 1-15

• w terminie 2-10 listopada 2020 r. 
 pod nr tel.   799 178 578 

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. ZHP 1-11

• w terminie 4-10 listopada 2020 r. 
 pod nr tel.   73 74 75 662 

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. Teatralna 1-3

• w terminie 4-10 listopada 2020 r. 
 pod nr tel.   799 178 578 

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. J. N. Stęślickiego 1-6, Spokojna 1-3

• w terminie 12-20 listopada 2020 r. 
 pod nr tel.   799 178 578 

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. W. Korfantego 1-9, Michałkowicka 17-23

• w terminie 12-20 listopada 2020 r. 
 pod nr tel.   73 74 75 662 

 przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. Szarych Szeregów 1-4, Boh. Westerplatte 4-12

• w terminie 13-20 listopada 2020 r. 
 pod nr tel.   73 74 75 662 

przyjmujemy odczyty z budynków przy  
ul. R. Gansińca 2-11

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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Zakupy do domu Zakupy do domu Zakupy do domu

Seniorze skorzystaj

Niezależnie od przedstawionej możliwości dokonyw-
nia zakupów nformujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Siemianowicach Śląskich przystąpił do reali-
zacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej skie-
rowanego do seniorów w związku panującą pandemią - 
„Wspieraj Seniora”.

Program skierowany jest do osób powyżej 70 roku ży-
cia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla 
własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szcze-
gólnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie 
poniżej 70 roku życia. W ramach Programu wsparcie udzie-
lane jest w formie robienia zakupów artykułów pierwszej po-
trzeby, tj. takich jak: artykuły spożywcze, środki higienicz-
ne oraz leki.

Seniorzy chcący skorzystać 
z ww. wsparcia powinni:

Krok 1. Zadzwonić na infolinię 22 505 11 11
Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać 

w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
• Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 

08.00 – 21.00.
• Osoba przyjmująca zgłoszenie przekarze Twoją proś-

bę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siemianowicach Śląskich (MOPS) przez system Cen-
tralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 2.
• Pracownik MOPS skontaktuje się z Tobą telefonicznie. 

W celu weryfikacji poda datę i godzinę kiedy dzwoni-
łeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i usta-
li w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko 
osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

• Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu 
numeru telefonu do ośrodka pomocy społecznej oraz da-
nych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

• W razie wątpliwości zadzwoń do MOPS.
Krok 3.

• Przychodzi do Ciebie osoba, którą MOPS wyznaczył do 
pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W ce-
lu zrobienia zakupów przekazujesz jej pieniądze na za-
kupy przed ich zrobieniem. Otrzymasz pokwitowanie od-
bioru pieniędzy.

• Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: załóż 
maseczkę przed wizytą, zachowaj dystans, w miarę 
możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Krok 4.
• Odbierz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa: załóż maseczkę, zachowaj dystans, 
w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Po dostarczeniu zakupów pokwitujesz odbiór zakupów 
oraz odbiór reszty pieniędzy osobie, która zrobiła zakupy.

W związku z obecną trudną sytuacją 
zorganizowana została dla starszych 
mieszkańców Siemianowic Śląskich 
pomoc zakupowa. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Urząd Mia-

sta wspólnie z wolontariuszami Para-
fialnego Koła Charytatywnego Caritas 
przy Parafii Krzyża Świętego wychodzi 
naprzeciw osobom starszym z Siemia-

nowic Śląskich organizując możliwość 
zrobienia dla nich zakupów.

Zgłoszenia należy składać telefo-
nicznie na nr 32 765-62-16 w godz. 
9.00-14.00 od poniedziałku do czwart-

ku. Zakupy będą realizowane w skle-
pach zlokalizowanych w najbliższej 
okolicy, koszty zamówionych zakupów 
ponosi osoba zainteresowana.

Prosimy o rozważne zgłaszanie 
wszystkich potrzeb, szanując siebie 
nawzajem i doceniając zaangażowa-
nie wolontariuszy. Pomoc zadeklaro-
wali już wolontariusze Fundacji Pia-
stun Wyrównywanie Szans, chętne 
osoby do robienia zakupów prosimy 
o zgłaszanie się mailem 

ngo@um.siemianowice.pl
Jednocześnie prosimy o uruchomie-

nie pokładów życzliwości, czasem wy-
starczy zapytać sąsiada w potrzebie 
czy przy okazji własnych zakupów nie 
kupić czegoś dla niego. Bądźmy dla 
siebie życzliwi i pomocni.

Przypominamy jednocześnie o dzia-
łającej infolinii dla Seniorów 

tel. 32 220-05-44.
Elżbieta Nieszporek

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do 
spraw Organizacji Pozarządowych.

Materiał prasowy 
Urzędu Miejskiego

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

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

ssm@poczta.fm
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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 zagwaranto-
wać tajemnicy danych, zgodnie z wymo-
gami Prawa Prasowego, skoro dany e-
-mail dociera do nas niejako z zewnątrz 
przez „pośrednika”. Prosimy o baczniejsze adresowanie e-
-maili do gazety i wysyłanie ich wyłącznie na konto redak-
cji, tj.: ssm@poczta.fm

Słowo wróblem...
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

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

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

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 

debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie 
spraw, na które oczekujecie Państwo rze-
czowych odpowiedzi i dlatego też może 
się zdarzyć, że na jakiś problem nie od-
powiemy w danym miesiącu, bo np. Wa-

sza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, 
zgodnie ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

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

Szanowni Państwo,
coraz częściej przesyłacie nam zdjęcia z terenów 

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

Słowo 
wróblem...

Wracam do prośby
Dzień dobry!

Nawiązuję do mojej prośby sprzed 
kilku miesięcy z nadzieją, że po ukoń-
czonym remoncie elewacji pomalo-
wany zostanie – będący w strasznym 
stanie – korytarz na parterze przy Pl. 
Skrzeka i Wójcika 7a.

Pozdrawiam, Irena Skwara.
Zarząd SSM: Przychylając się do 

Pani prośby Administracja Osiedla 
„Młodych” odnowi wejście do klat-
ki schodowej przed zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia.

O dacie powiadomimy
Witam Serdecznie.

Ostatnio miało się odbyć walne i wy-
bory do rady nadzorczej. Nie odby-
ły się, zastanawiamy się z sąsiadami 
co się stało, czy to pandemia czy inny 
powód. Zastanawia nas też to dlacze-
go zarząd spółdzielni tak zwleka z or-
ganizowaniem wyborów do rady nad-

zorczej spółdzielni. Wymówka na brak 
zwołania walnego przez pandemie nie 
jest odpowiednia, przecież walne by-
ło zwoływane w czasie pandemii już 

dwukrotnie a do tego gdy obowiązywał 
zakaz zgromadzeń do 150 osób. Teraz 
ten zakaz nie obowiązuje. Dlaczego 
więc nie jest zwołane walne i wybory? 
Z ulotek w skrzynkach wiemy, że poja-
wiła się grupa ludzi, którzy są konku-
rencyjnymi kandydatami do obecnych 
członków rady nadzorczej. Czy zarząd 
spółdzielni się ich boi i dlatego odwle-
ka przeprowadzenie wyborów do rady 
nadzorczej?

Proszę o odpowiedź w gazetce „Mo-
ja Spółdzielnia”  - Rafał

Zarząd SSM: Działając ściśle na 
podstawie obowiązujących przepi-

sów Spółdzielnia dwukrotnie orga-
nizowała w 2020 r. Walne Zgroma-
dzenie Członków. W obu przypad-
kach Zgromadzenie to nie mogło się 
odbyć z przyczyn niezależnych od 
Spółdzielni. Mając na uwadze obo-
wiązujące przepisy, które wydłuży-
ły czas na odbycie Walnego Zgro-
madzenia Członków i kadencję Ra-
dy Nadzorczej, a przede wszystkim 
biorąc pod uwagę stan epidemiczny 
w kraju i troskę o zdrowie naszych 
Członków informujemy, że o da-
cie Zebrania w bezpiecznym cza-
sie i z poszanowaniem przepisów 
zostaniecie Państwo powiadomie-
ni zgodnie z obowiązującymi proce-
durami.

Dojazd i parkowanie 
utrudnione

Z Redakcją skontaktował się 
Edward Tuszyński – mieszkaniec 
osiedla „Chemik”. Przedstawił pokrót-

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

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

ssm@poczta.fm
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ce problem dojazdu do garaży i parko-
wania w rejonie budynku przy ulicy Al-
fonsa Zgrzebnioka 47, wskazując na 
zniszczoną, nierówną nawierzchnię te-
renu oraz kwestię odprowadzenia wo-
dy deszczowej. Jak zauważył, po ob-
fitszych opadach deszczu, na koń-
cu zjazdu w kierunku klatki schodowej 
Zgrzebnioka 37, między budynkami 
Zgrzebnioka 35-37, 39 i 47 stoi woda, 
co utrudnia, a momentami uniemożli-
wia parkowanie samochodem.

Zarząd SSM: Rozwiązanie problem 
poruszonego przez Pana, leżące 
w gestii ADM „Chemik” jest obecnie 
w trakcie realizacji. W chwili kiedy 
ukaże się najnowszy numer „MS” 
dojazd będzie naprawiony.

Flejtuchu  
to śmierdzi!

Szanowna Redakcjo!
Proszę o ustosunkowanie się do pro-

blemu dotyczącego dbania o porządek 
przestrzeni wspólnej – tj. klatki scho-
dowej. W jednym z bloków przy ul. 
Niepodległości pewni lokatorzy noto-
rycznie wystawiają na klatkę schodo-
wą śmieci, które nie zostają wyniesio-
ne czasem nawet kilka dni.

Jak się państwo domyślają gene-
ruje to bardzo nieprzyjemny zapach. 
Niestety, lokatorzy nie są skorzy do 
współpracy, a smród stał się bardzo 
uciążliwy, kolokwialnie mówiąc wręcz 
„pcha się” do innych mieszkań. W za-
łączniku przesyłam kilka zdjęć dowo-
dzących, że nie jest to jednorazowy 

przypadek. Proszę o interwencję w tej 
sprawie.

Wyrażam zgodę na przekazanie da-
nych, jednocześnie proszę o całkowitą 
anonimowość jeżeli treść maila zosta-
nie opublikowana w gazetce.

Z wyrazami szacunku,
Mieszkaniec

Zarząd SSM: Administracja Osie-
dla „Chemik” podejmie rozmowę 
z właścicielem wystawianych na 
klatkę schodową śmieci, aby zakoń-

czyć ten uciążliwy dla pozostałych 
sąsiadów zwyczaj.

Jak „odetkać”  
ulice os. „Młodych”?

Z kolei Tadeusz Boberski, mieszka-
niec osiedla „Młodych”, w rozmowie te-
lefonicznej poruszył kwestię możliwo-
ści „odetkania” z samochodów niektó-
rych ulic osiedla „Młodych” – Szarych 
Szeregów, J. Stęślickiego czy ZHP. 
Jak zauważył, ciasny przejazd między 
samochodami może wydłużyć akcje 
straży pożarnej czy pogotowia. Zwró-
cił też uwagę na problem parkowania 
„byle jak”, co dodatkowo utrudnia po-
ruszanie się nie tylko służbom ratun-
kowym, ale również innym kierowcom. 
Zasugerował, by temat drogi pożaro-
wej został rozważony w najbliższych 
latach na poważnie.

Zarząd SSM: Opisany przez auto-
ra problem dotyczy nie tylko osie-
dla „Młodych” i jest nierozerwalnie 
związany z niedostateczną ilością 
miejsc postojowych. Tereny, któ-

re mogłyby zostać przeznaczone na 
budowę kolejnych parkingów mu-
szą powstać kosztem zieleni osie-
dlowej a także spełniać określone 
wymagania w tym zakresie. Możli-
wości stworzenia parkingów, któ-
re w zamierzeniu pozwoliłyby na od-
ciążenie dróg dojazdowych z samo-
chodów parkujących przed budyn-
kami są zatem ograniczone i nie za-
pewnią dostatecznej ilości miejsc 
postojowych.

Przykładem takiego rozwiązania 
może być tzw. bypass przy ul. Sza-
rych Szeregów, umożliwiający prze-
jazd pojazdów uprzywilejowanych 
od strony parkingu taxi, przed bu-
dynkiem, do wlotu ponownie na 
Aleję Młodych. Przy okazji udało się 
wygospodarować wiele dodatko-
wych miejsc postojowych.

Podobna koncepcja istnieje dla 
stworzenia możliwości przejazdu 
pojazdom uprzywilejowanym od bu-
dynku przy ul. Teatralnej poprzez 
ul. ZHP i zakończyć na ul. J. Stęślic-
kiego. Na dzień dzisiejszy na prze-
szkodzie w realizacji tego przedsię-
wzięcia stanęły uwarunkowania in-
frastrukturalne związane z przebie-
giem sieci ciepłowniczej, energe-
tycznej, wodociągowej do tych bu-
dynków i koniecznością ich prze-
budowy, co w istotny sposób kom-
plikuje i utrudnia wykonanie zada-
nia. Spółdzielnia prowadzi intensyw-
ne działania nad rozwiązaniem tego 
problemu.

Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Chemik”
W ostatnich miesiącach na kilku bu-

dynkach mieszkalnych osiedla wy-
konano przeglądy i roboty remonto-
we związane z odtworzeniem zgod-
nie z przepisami instalacji odgromo-
wej. W październiku remont systemu 
ochrony odgromowej prze-
prowadzono na budynku ni-
skim z lokalami użytkowymi 
przy ulicy Alfonsa Zgrzeb-
nioka 43A. Wcześniej – na 
największym bytkowskim pa-
wilonie usługowo-handlowym 
przy Walerego Wróblew-
skiego 65-67.

Wymiana nawierzchni dróg 
osiedlowych to jeden z waż-
niejszych tematów, jakie po-
dejmowane są w dyskusjach 
nad remontami. W paździer-
niku, odremontowano kolej-
ny zniszczony fragment na-
wierzchni w rejonie budyn-
ku Walerego Wróblewskie-
go 39-41 i Strefy Rozrywki 
„RENOMA”. 

W osiedlu „Chemik” w kilku 
miejscach, zwłaszcza w rejo-
nie ulicy Niepodległości 57, 
58 i szkoły trwają prace po-
rządkowe po robotach gazo-
wych. Trawniki, w które trzeba było in-
gerować, przyzwoity wygląd zyskają 
tak naprawdę dopiero późną wiosną, 
gdy wyrośnie zasiana trawa.

Na kilku adresach administracja ode-
brała zgłoszenia o przeciekach z da-
chów. Reakcją na to były roboty de-
karskie.

Coraz bliżej z kolei budowy nowego 
zadaszonego i zamykanego na klucz 
śmietnika w rejonie budynku przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego 63.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Jest kilka dużych zadań, jakie trwa-

ją obecnie w osiedlu „Tuwima”, w róż-
nych jego rejonach. Do najważniej-
szych zaliczymy:

- docieplenie budynku przy ulicy Her-
mana Wróbla 15,

- remont balkonów przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 15,

- dostosowanie klatek schodowych 
do zaleceń administracyjnych straży 

pożarnej w obrębie ochrony przeciw-
pożarowej – Leśna 13 i 15,

- kompleksowe prace malarskie – 
Wojciecha Korfantego 4A.

W ostatnich tygodniach administra-
cja zleciła też wymianę instalacji desz-
czowej – od dachu, przez piwnicę do 

przyłącza przed budynkiem, przy ulicy 
Hermana Wróbla 4A. To powinno roz-
wiązać problemy z prawidłowym od-
prowadzaniem wody deszczowej.

W ramach przygotowań do zimy zle-
cono między innymi remont schodów 
w rejonie Leśnej 15. Jednym z ostat-
nich październikowych zadań było do-
stawienie na placu zabaw przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 10 nowego 
urządzenia zabawowego.

Osiedle „Centrum”
Październik był chwilą oddechu. Nie 

prowadzono w osiedlu „Centrum” wła-
ściwie żadnych dużych remontów. Te 
mają nastąpić w listopadzie. W pla-
nach administracji najbliższych tygo-
dni jest między innymi wymiana 8 z 22 
ogółem (I etap) betonowych słupów 
oświetlenia ulicznego miniosiedla Ry-
szarda Gansińca. Nadchodzące pra-
ce przewidziano w rejonie budynków 
R. Gansińca 4-6-7-8.

W najbliższych tygodniach miesz-
kańcy budynków przy ulicy Powstań-
ców 54A i Kruczej 3 bez żalu po-
żegnają ciemnozieloną narośl, jaka 
szpeci elewacje ścian północnych. 
To – po Kolejowej 3-4 – kolejne 
budynki, jakie przewidziano w har-
monogramie usuwania korozji biolo-
gicznej z elewacji budynków SSM. 
Swoją kontynuację będą miały pra-
ce związane z wymianą nawierzch-
ni drogi dojazdowej i parkingu poło-
żonych wzdłuż wysokich budynków 
przy ulicy Komuny Paryskiej. W tym 

roku zaplanowano odremon-
towanie terenu na wysokości 
klatki schodowej przy Komu-
ny Paryskiej 3.

Z październikowych prac 
można wspomnieć o robo-
tach konserwatorskich, głów-
nie na instalacjach wodno-ka-
nalizacyjnych w budynkach. 
Piony lub poziomy wymienia-
no przy R. Gansińca 7, 11, 
Spokojnej 1, 3C.

Osiedle „Michałkowice”
Największym zdecydowa-

nie w tej chwili prowadzonym 
zadaniem w Michałkowicach 
jest docieplenie budynku przy 
ulicy Kościelnej 34 po usu-
nięciu płyt cementowo-azbe-
stowych. To pierwszy z za-
planowanych budynków te-
go osiedla w ramach kilku-
letniego spółdzielczego pla-
nu, przewidującego całkowi-
te usunięcie wyrobów zawie-

rających azbest z elewacji budynków 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Płyty zastępuje warstwa styro-
pianowa.

Podobnie jak w innych osiedlach, tak 
i tutaj administracja odebrała na prze-
strzeni miesięcy zgłoszenia o przecie-
kach z dachów. To sygnał do podjęcia 
niezbędnych prac dekarskich. A takie 
w październiku prowadzono komplek-
sowo na budynku przy ulicy Przyjaź-
ni 36-36A.

 W ramach przeglądów jesiennych 
potwierdzono potrzebę uzupełnienia 
ubytków w schodach wejściowych do 
klatek schodowych budynku przy ulicy 
Kościelnej 36.

Z innych prac charakterystycznych 
dla tej pory roku jest akcja grabie-
nia liści – porządkowania trawników. 
Po dużych robotach ziemnych, przy-
łączeniowych, realizowanych na zle-

ciąg dalszy na str. 17

os. „Młodych”. Balkony od strony głównej ulicy os. „Młodych”. Balkony od strony głównej ulicy 
w remoncie - Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7Aw remoncie - Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7A

Widoczne i mniej widoczne
Niewiele jest pozycji w tegorocznych planach remontowych, które  

 pozostały do wykonania do końca roku. Przełom października i li-
stopada to jesienne porządki i przygotowania do zimy. Intensywne opa-
dy deszczu, niestety, wykazały pilną potrzebę podjęcia robót dekarskich 
na wielu adresach.
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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
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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
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41
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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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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Michałkowice”. Docieplenie w toku - Kościelna 34os. „Michałkowice”. Docieplenie w toku - Kościelna 34

os. „Chemik”. Odtworzono instalację odgromową  os. „Chemik”. Odtworzono instalację odgromową  
- A. Zgrzebnioka 43A- A. Zgrzebnioka 43A

os. „Tuwima”. Docieplenie budynku w trakcie os. „Tuwima”. Docieplenie budynku w trakcie 
 - H. Wróbla 15 - H. Wróbla 15

os. „Chemik”. Odremontowano kolejny odcinek drogi os. „Chemik”. Odremontowano kolejny odcinek drogi 
dojazdowej - W. Wróblewskiego 39-41dojazdowej - W. Wróblewskiego 39-41

Widoczne i mniej widoczneWidoczne i mniej widoczne

os. „Michałkowice”. Płyt acekolowych nie ma. Teraz os. „Michałkowice”. Płyt acekolowych nie ma. Teraz 
docieplenie surowej elewacji - Kościelna 34docieplenie surowej elewacji - Kościelna 34

os. „Michałkowice”. Robót dekarskich jest w tym os. „Michałkowice”. Robót dekarskich jest w tym 
czasie dużo - tu: Przyjaźni 36-36Aczasie dużo - tu: Przyjaźni 36-36A

os. „Tuwima”. Dostawiono nowe urządzenie na placu os. „Tuwima”. Dostawiono nowe urządzenie na placu 
zabaw - W. Korfantego 10zabaw - W. Korfantego 10

os. „Centrum”. Na remont czeka fragment drogi os. „Centrum”. Na remont czeka fragment drogi 
dojazdowej i parkingu - Komuny Paryskiej 3dojazdowej i parkingu - Komuny Paryskiej 3



MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2020 15

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

os. „Młodych”. Dodatkowa obudowa na odpady os. „Młodych”. Dodatkowa obudowa na odpady 
wielkogabarytowe zrealizowanym postulatem wielkogabarytowe zrealizowanym postulatem 

z corocznego zebrania - ZHP 1-6z corocznego zebrania - ZHP 1-6

os. „Węzłowiec”. Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa os. „Węzłowiec”. Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa 
została doświetlona - Wł. Jagiełły 9-11została doświetlona - Wł. Jagiełły 9-11

os. Michałkowice”. Po robotach ziemnych teren wokół os. Michałkowice”. Po robotach ziemnych teren wokół 
budynków musi zostać uporządkowany - Pocztowabudynków musi zostać uporządkowany - Pocztowa

os. „Węzłowiec”. Mieszkańcy klatki postulowali os. „Węzłowiec”. Mieszkańcy klatki postulowali 
o dodatkową poręcz - Wł. Jagiełły 31C o dodatkową poręcz - Wł. Jagiełły 31C 

os. „Węzłowiec”. Po przeglądach gazu w piwnicy os. „Węzłowiec”. Po przeglądach gazu w piwnicy 
trzeba było wymienić zawór w jednej z klatek trzeba było wymienić zawór w jednej z klatek 

 - Wł. Jagiełły 9A - Wł. Jagiełły 9A

os. „Bańgów”. Przyczyną rozkopania terenu wzdłuż os. „Bańgów”. Przyczyną rozkopania terenu wzdłuż 
ulicy M. Skłodowskiej-Curie jest budowa miejskiej ulicy M. Skłodowskiej-Curie jest budowa miejskiej 

ścieżki rowerowejścieżki rowerowej

os. „Bańgów”. Trwa kompleksowy remont klatek schodowych - Wł. Reymonta 38-40os. „Bańgów”. Trwa kompleksowy remont klatek schodowych - Wł. Reymonta 38-40
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Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Treningi przeniosły się pod dachTreningi przeniosły się pod dach
OdOd listopada piłkarskie treningi dla dzieci przeniosły się do sal gimnastycznych siemianowickich szkół. Or-

ganizowane są według ścisłych zaleceń sanitarnych dla tego typu zorganizowanych zajęć sportowych.

Terminy zajęć piłkarskich w salach 
gimnastycznych

„Bańgów”/„Michałkowice” – Szkoła Podstawowa 
 nr 16 w „Bańgowie” - środy

- 16.30-17.30 dzieci 7-9 lat, 
- 17.30-18.30 dzieci 10-12 lat.

- „Bytków” – Szkoła Podstawowa nr 1  
(ul. Niepodległości 47)  poniedziałki

19.00-20.30 grupy młodsze, dzieci 7-9 lat, 
- „Bytków” – Zespół Szkół Sportowych (ul. Mikołaja)

19.00-20.30 – grupy starsze, dzieci 10-12 lat.
Zajęcia dodatkowe w okresie jesienno-zimowym nie odbywają się.

Treningi w salach gimnastycznych nie różnią się zbytnio 
od zajęć na wolnym powietrzu. Prowadzone są w podobnej 
formie pod okiem trenera: rozgrzewka, część ćwiczeniowa/
sparingi, część meczowa. Zmiany odczuwalne są bardziej 
dla opiekunów dzieci, którzy wzorem sposobu odprowadza-
nia na zajęcia lekcyjne – nie wchodzą do budynku szkoły.

 Na razie zajęcia odbywają się w trzech salach gimnastycz-
nych – dwóch bytkowskich szkół i jednej w „Bańgowie”. W Mi-
chałkowicach, ze względu na remont w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych przy ulicy Witolda Budryka, 
dzieci z tej dzielnicy mogą na ten czas korzystać z zajęć or-
ganizowanych w Szkole Podstawowej nr 16 w „Bańgowie”.

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

ją nawet złotówki. Wystarczy przyjść z dzieckiem na jedno 
z zajęć i wypisać odpowiednią deklarację, jaką mają przy 
sobie trenerzy. Należy pamiętać jednak o sztywno ustalo-

nym przedziale wiekowym 7-12 lat (funkcjonują dwie grupy 
podstawowe – 7-9 i 10-12 lat).

*Treningi piłkarskie mogą zostać zawieszone w zależności od wy-

tycznych sanitarnych. rg
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cenie Wodociągów Siemianowickich 
Aqua Sprint, wokół budynków przy uli-
cy Pocztowej pozostaje do uporząd-
kowania teren. 

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnich 
tygodniach realizowali zlecenia wymia-
ny instalacji wodnych w budynkach – 
np. przy ulicy Przyjaźni 44, 46A, 46B, 
46C (odcinkami) czy Kościelnej 36F 
(cały pion wodny).

Osiedle „Młodych”
Podobnie jak w osiedlu „Mi-

chałkowice”, tutaj również je-
den z budynków osiedla, jeśli 
chodzi o zewnętrzną elewa-
cję, przechodzi duże zmiany. 
Przy ulicy Jana Stęślickie-
go 1-2 usunięto już płyty ele-
wacyjne a grupa robotników 
przystąpiła do docieplenia.

To nie jedyny budynek, 
gdzie przy elewacji coś się 
dzieje. Przy Placu Józefa 
Skrzeka i Pawła Wójcika 7 
dobiega ostatecznie końca 
renowacja fasady od strony 
frontowej. Niedawno inni ro-
botnicy pojawili się z drugiej 
strony budynku, gdzie remon-
towany jest segment balko-
nów od strony klatki „A” – do-
brze widoczny od głównej uli-
cy Niepodległości. Balkony 
– zadanie zaległe z zeszłego 
roku – remontowane są także 
przy ulicy ZHP 7.

W październiku zrealizowano mię-
dzy innymi postulat mieszkańców 
z corocznego zebrania osiedlowego, 
by zrobić coś, by „schować” odpa-
dy wielkogabarytowe zalegające czę-
sto wokół śmietnika przy ulicy ZHP 
1-6. Rozwiązaniem – wzorem kilku in-
nych miejsc w zasobach SSM – ma 
być drewniana, niezadaszona obudo-
wa przylegająca bezpośrednio do wia-
ty śmietnikowej.

Osiedlowi dozorcy systematycznie 
grabią liście, zaś konserwatorzy zaj-
mują się realizacją zleceń z admini-
stracji związanych z usuwaniem drob-
nych awarii.

Osiedle „Bańgów”
Najbardziej rzucające się dzisiaj 

w oczy prace w osiedlu „Bańgów” to 
jednak nie zadanie z planu remontów 
Spółdzielni a realizacja projektu miej-

skiej ścieżki rowerowej, przecinają-
cej osiedle i biegnącej dalej – wzdłuż 
głównej ulicy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie. To właśnie tam, na terenach zielo-
nych jest rozkopane. I będzie jeszcze 
przez jakiś czas, dopóki robotnicy nie 
wyprowadzą jej w kierunku ulicy Za-
chodniej i Bańgowskiej.

Jeśli chodzi o realizację harmonogra-
mu tegorocznych remontów, wszystko 
idzie zgodnie z planem. Trwa malowa-
nie dwóch następnych klatek schodo-
wych osiedla – przy ulicy Władysława 
Reymonta 38-40.

Zdarzyły się też roboty, których nie 
przewidywano. Po ulewach i zgłosze-
niach o zalaniach do mieszkań admi-

nistracja zleciła częściowy remont po-
szycia dachowego przy Marii Skło-
dowskiej-Curie 17 i 31. 

Konserwatorzy z kolei mieli w paź-
dzierniku za zadanie między innymi 
uzupełnić ubytki w chodnikach i wy-
równać ich fragmenty według potrzeb.

Osiedle „Węzłowiec”
Zdecydowanie największym zada-

niem, jakie realizowano w ostatnich ty-
godniach w osiedlu „Węzłowiec” jest re-
witalizacja terenu w rejonie budynków 

Władysława Jagiełły 7-9-11. 
Powstała strefa wypoczynko-
wa, wykonano krok w kierun-
ku założenia pierwszej w za-
sobach SSM łąki kwietnej, wy-
brukowano chodniki i dodat-
kowo doświetlono teren. Sze-
rzej o tej inwestycji piszemy 
w innym miejscu „MS”.

Duża inwestycja nie ozna-
cza postoju w pracach w in-
nym zakresie. Po przeglądzie 
wszystkich piwnic i ganków 
piwnicznych budynków osie-
dla „Węzłowiec” pod kątem 
szczelności instalacji gazo-
wej okazało się, że w jednym 
z budynków, konkretnie przy 
Władysława Jagiełły 9A jest 
potrzeba wymiany nieszczel-
nego zaworu, który wymie-
niono na nowy kulowy. Gdzie 
indziej wszystko funkcjonuje 
prawidłowo.

Zrealizowano też kilka postulatów, 
jakie wpłynęły od mieszkańców. Na 
przykład, na wniosek mieszkańców 
z ostatniego piętra budynku przy uli-
cy Wł. Jagiełły 31C zamontowano do-
datkowe poręcze, ułatwiające osobom 
niepełnosprawnym wejście po scho-
dach. Przy budynku Władysława Ja-
giełły 13C ustawiono z kolei pojemnik 
na deszczówkę z kranikiem. 

Wkrótce nastąpi wymiana tablic do-
mofonowych w kolejnych klatkach 
schodowych osiedla. Nowy cyfrowy 
domofon pojawi się konkretnie w czte-
rech - przy Grunwaldzkiej 4 oraz Wła-
dysława Łokietka 22.

Rafał Grzywocz

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

Widoczne 
i mniej 

widoczne

ciąg dalszy ze str. 12

os. „Centrum”. Betonowe słupy oświetleniowe os. „Centrum”. Betonowe słupy oświetleniowe 
stopniowo będą znikać, zastąpione nowymi  stopniowo będą znikać, zastąpione nowymi  

- R. Gansińca- R. Gansińca

Nie  bądź  obojętny  N ie  bądź  obojętny  
-  za  l ikw idowanie  dewastac j i -  za  l ikw idowanie  dewastac j i 

 T Y  t e ż  p ł a c i s z ! ! ! T Y  t e ż  p ł a c i s z ! ! !
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Od bieżącego wydania przyjrzymy się bliżej zadaniom priorytetowym, czyli osiedlowym i około osiedlowym pro-
blemom dotyczących bezpieczeństwa, których rozwiązania podjęli się dzielnicowi Policji pracujący w swoich rejo-
nach służbowych. W obszarach, gdzie mieszczą się również zasoby SSM. 

Zadania dzielnicowych
Mieszkańcy, poprzez różne kanały informacyjne sygnalizują problem. Dzielnicowi, w oparciu o te informacje, 

częstotliwość zgłoszeń, skalę problemu oraz przy współpracy na przykład z osiedlową administracją czy 
MOPS-em, dążą do tego, by się go pozbyć lub ograniczyć. 

Każdy z tych funkcjonariuszy Poli-
cji pracujących na co dzień w naszym 
osiedlu – obok służby obchodowej, 
której dużą część zajmuje dzisiaj kon-
trola osób przebywających na kwaran-
tannie i rozwiązywanie indywidualnych 
problemów zgłoszonych przez miesz-
kańców – ma wyznaczone na pół ro-
ku zadanie priorytetowe do wykona-

nia. Najczęściej do takich zadań wy-
bierane jest zjawisko grupowania się 
osób spożywających alkohol w danym 
rejonie, zakłócając przy tym ład i po-
rządek, co jest uciążliwe dla miesz-
kańców z okolicznych budynków czy 
przechodniów. Przez sześć miesięcy 
dzielnicowy stara się różnymi kanałami 
rozwiązać ten problem – od dialogu, 
przez nakładanie mandatów karnych 
i wnioski dotyczące decyzji zarządcy 
nieruchomości odnośnie na przykład 
konieczności dodatkowego oświetle-
nia rejonu czy założenia kamery. Po-
licjanci niekiedy prowadzą służbę ob-
chodową wspólnie ze strażą miejską. 
Na końcu, a więc po pół roku, dokonu-
je się analizy – podsumowania i oce-
nia, czy należy kontynuować to zada-
nie, czy problem można uznać za roz-
wiązany.

Teraz przyglądamy się bytkowskim 
osiedlom „Chemik” i „Młodych”.

Osiedle „Chemik”
Osiedle „Chemik” znajduje się w ob-

rębie Rejonu 9. Komendy Miejskiej 

Policji w Siemianowicach Śląskich. 
Tu dzielnicowym jest starszy aspi-
rant Piotr Burzyk. Zadaniem priory-
tetowym, jakim aktualnie się zajmu-
je jest rozwiązanie problemu groma-
dzenia się i spożywania alkoholu na 
terenie siłowni zewnętrznej przy ulicy 
Niepodległości 66 oraz na pobliskich 
ławkach. - Kilkadziesiąt metrów dalej 

znajduje się Szkoła Podstawowa nr 1. 
Chodnik przy którym stoją ławki jest 
jedną ze ścieżek najczęściej uczęsz-
czanych przez dzieci. Spożywanie al-
koholu w takim miejscu to demoraliza-
cja nieletnich – mówi policjant.

Na inny aspekt zwraca uwagę miesz-
kanka z ulicy Niepodległości 57, ko-
rzystająca od czasu do czasu z si-
łowni: - Niekiedy jest tak, że chcę po-
południu iść poćwiczyć, ale na ław-
ce w centralnym miejscu siłowni sie-
dzą i popijają. Najczęściej są to na-
sze osiedlowe pijaczki, które przeno-
szą się ze Zgrzebnioka na Niepod-
ległości. 

Dzielnicowy – jak wylicza – stale do-
gląda tego rejonu. Prowadził rozmo-
wy dyscyplinujące z pijącymi, nakładał 
mandaty. Jako że często są to te sa-
me osoby, w ich sprawie interweniował 
w miejskiej komisji ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych i rozmawiał 
też z rodzinami. Policjant zauważył, że 
trudno jest całkowicie rozwiązać pro-
blem tzw. „lokalnych pijaczków”. Nie 

chcą się poddać terapii, a przymu-
szeni, nierzadko przenoszą się w inne 
miejsce w tym lub innym najczęściej 
sąsiednim osiedlu.

Inne zadanie priorytetowe, jakim za-
jął się w tym roku dzielnicowy z „Che-
mika” (I połowa 2020 roku) dotyczy te-
renu przyległego do sklepu handlują-
cego alkoholem przy ulicy ks. Jana 
Kapicy 15. Nie jest to problem nowy, 
bo od lat notuje się zgłoszenia o tym, 
że na parking w pobliżu sklepu scho-
dzą, zjeżdżają się i spożywają alko-
hol, zakłócając przy tym ciszę nocną, 
m.in. mieszkańcom z ulicy Szarych 
Szeregów. I ciężko to zjawisko w pełni 
skutecznie ograniczyć. Stąd - jak mó-
wi dzielnicowy – raz po raz dochodzi 
się do wniosku, że skuteczną recep-
tą na to, ogólnie w skali całego mia-
sta, mogłoby być ograniczenie czaso-
we sprzedaży alkoholu, na przykład 
do 22.00. Mimo częstych kontroli, roz-
mowy z personelem sklepu sytuacja 
wprawdzie nieco się poprawiła, ale 
problem nadal istnieje.

Do innych problemów, jakim przy-
gląda się dziś dzielnicowy z „Chemi-
ka” i na co zwrócono uwagę służ-
bom mundurowym patrolującym te-
ren w godzinach wieczorowo-nocnych 
jest obszar Rynku Bytkowskiego. Wo-
kół niego znajdują się lokale gastro-
nomiczne ze stolikami na zewnątrz. 
W letnie miesiące po ich zamknięciu 
stoliki i podesty czasami stają się miej-
scem przesiadywania najczęściej star-
szej młodzieży, co skutkuje zakłóca-
niem ciszy nocnej. Dzielnicowy pole-
cił, by prowadzący lokale lepiej je za-
bezpieczali, zniechęcając tym samym 
do „odwiedzin” po godzinach otwarcia.

Osiedle „Młodych”
Osiedle „Młodych” to Rejon 11. KMP 

w Siemianowicach Śl. Dzielnicowym 
jest aspirant Szymon Ochmann. Na 
swoje półroczne zadanie prioryteto-
we tych miesięcy wybrał on problem 
spożywania alkoholu i zaśmiecania 
w pobliżu delikatesów przy ulicy ks. 
Jana Kapicy 14, przy chodniku – 
łączniku między osiedlami „Młodych” 
i „Chemik”. Z obserwacji własnych, jak 
i wskazówek mieszkańców wynika, że 

os. „Młodych”. Chodnik-łącznik między osiedlami w rejonie ks. J. Kapicy os. „Młodych”. Chodnik-łącznik między osiedlami w rejonie ks. J. Kapicy 
14 i przylegające krzaki to newralgiczne miejsce - wskazali mieszkańcy14 i przylegające krzaki to newralgiczne miejsce - wskazali mieszkańcy
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to miejsce jest stałą „miejscówką” pi-
jących w godzinach porannych i po-
południowych. To chodnik, którym co-
dziennie przemieszcza się dużo ludzi, 
w tym także dzieci idących do i z pobli-
skiej szkoły podstawowej. Ślady spo-
żywania alkoholu widoczne są regu-
larnie w postaci porzuconych butelek 
i puszek. Niekiedy idący są nagaby-
wani. Miejsce wydaje się dobrą loka-
lizacją, bo przy chodniku rosną gęsto 
krzaki, które zapewniają pijącym – jak 
się wydaje – pewien element dyskre-
cji. Dlatego administracja osiedla „Mło-
dych”, w uzgodnieniu z dzielnicowym 
zleci wkrótce ich przycięcie. Częste 
kontrole i nałożone już mandaty kar-
ne powinny to zjawisko przynajmniej 
ograniczyć.

Zadaniem priorytetowym pierw-
szej połowy roku aspiranta Szymo-
na Ochmanna był problem kradzieży 
w „biały dzień” na terenie działek R.O.D. 
„Szarotka” i R.O.D. „Jedność” (oraz in-
nych bytkowskich, w tym w os. „Che-
mik”) torebek i saszetek z ich zawar-
tością oraz uświadomienie użytkowni-
ków ogródków o zagrożeniu i schwyta-
nie sprawcy, przy współpracy z innymi 
policjantami z siemianowickiej KMP. 
Problem nasilił się rok temu na przeło-
mie września i października. Gdy dział-
kowcy zajęci byli dłubaniem w zie-
mi, sprytny złodziej wchodził na ogró-
dek, by ukraść pozostawione na wierz-
chu pieniądze i dokumenty. Policjan-
ci przeprowadzili kampanię informa-
cyjną, uświadamiającą, by nie zabie-

rać na ogródek pieniędzy, kart banko-
wych lub jeśli już to trzymać je pod rę-
ką. Wzmożono patrole, podejmowano 
próby schwytania sprawcy na „gorą-
cym uczynku”, między innymi poprzez 

prowokacje. Choć sprawcy ostatecznie 
nie udało się schwytać (na jednej z ka-
mer zamontowanych na Domu Dział-
kowca udało się uchwycić jego sylwet-
kę), do tego typu kradzieży już nie do-
chodzi. Warto na przyszłość być jed-
nak czujnym i mieć wskazówki policji 
na względzie.

Jakiś czas temu mieszkańcy budyn-
ków usytuowanych wokół Skweru La-
wendowego i sąsiedniej siłowni ze-
wnętrznej sygnalizowali problem gru-
powania się na jej terenie osób spoży-
wających alkohol i zakłócających ciszę 
nocną. W porozumieniu z administra-
cją zdecydowano o jej doświetleniu, co 
poskutkowało spokojem. 

Z bieżących spraw, jakim przyglą-
da się dzielnicowy Ochmann a na co 
zwrócili uwagę mieszkańcy, jest mię-
dzy innymi kwestia zanieczyszczania 
terenu wokół śmietnika przy ulicy Te-
atralnej.

Problem – kontakt
Jeśli dostrzegamy w swoim otocze-

niu jakiś problem dotyczący bezpie-

czeństwa kontaktujmy się ze służba-
mi mundurowymi. W różny sposób. 
Z biegiem czasu przybywa możliwo-
ści kontaktowania się z dzielnicowym 
Policji swojego rejonu. To już nie tyl-

ko kontakt bezpośredni na ulicy, wy-
bieranie numeru telefonu komórkowe-
go czy stacjonarnego – wewnętrzne-
go na komendę i listowny. Mamy moż-
liwość kontaktu e-mailowego. Od kilku 
lat funkcjonuje aplikacja mobilna „Moja 
Komenda”. W realizacji jest też projekt 
„Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeń-
stwa Województwa Śląskiego – śląska 
policja bliżej społeczeństwa”. To sys-
tem elektroniczny, gdzie poprzez zalo-
gowanie się również można nawiązać 
kontakt z dzielnicowym. 

- Osiedle „Chemik” - starszy 
aspirant Piotr Burzyk 

tel. kom. 727 032 591, e-mail: dziel-
nicowy.siemianowice.9@siemiano-
wice.ka.policja.gov.pl

- Osiedle „Młodych”, w tym rejon 
ulic Niepodległości 21-45 i J. Polacz-
ka - aspirant Szymon Ochmann

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

Rafał Grzywocz

os. „Chemik”. Siłownia zewnętrzna do ćwiczeń  os. „Chemik”. Siłownia zewnętrzna do ćwiczeń  
- nie do picia, ul. Niepodległości 66- nie do picia, ul. Niepodległości 66

Podziękowanie
Bardzo dziękuję uczciwemu 

znalazcy, który w czwartek rano, 
29 października br. przy kompleksie 
garażowym przy Alei Młodych odna-
lazł i odłożył w bezpieczne miejsce 
torbę z dokumentami, pieniędzmi 
i innymi cennymi dla mnie rzeczami. 

Serdecznie dziękuję
s-podz/11-20
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Często, gdy się pojawią decydujemy 
się na odłożenie płatności za mieszka-
nie. To wydaje się najprostsze, bo trak-
towane jest jako kredyt, którego otrzy-
manie wolne jest od załatwiania ja-
kichkolwiek formalności lecz zapomi-
nają, że „kredyt” taki jest najdroższy 
na rynku.

Wpadający w tarapaty finansowe są-
dzą, że wkrótce uregulują należno-
ści. Dobrze, jeżeli tak się dzieje, go-
rzej, gdy pozostaje bez zmian. W ta-
kiej sytuacji musimy jak najszybciej pod-
jąć starania o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego.

dodaTek miesZkanioWy PrZysługuje:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

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

ny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.

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

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

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

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

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalnego 
i ponoszące wydatki związane z je-
go zajmowaniem (np. na skutek 
umowy użyczenia).

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, dający podsta-
wę do przyznania dodatku mieszka-
niowego. Za podstawę przyjmuje się 
kwotę najniższej emerytury, która od 
1. 03. br. wynosi 1200,00 zł. Dodatek 
przysługuje osobom, których średni 
miesięczny DOCHÓD BRUTTO (z po-
datkiem) na jednego członka gospo-
darstwa domowego w okresie 3 mie-
sięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku o przyznanie świadczenia nie 
przekracza:
- 175% najniższej emerytury w go-

spodarstwie jednoosobowym tj. 
2.100,00 zł,

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

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

Do dochodu nie wlicza się m.in. 
świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z tytu-
łu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych 
oraz dodatków pielęgnacyjnych, za-
siłków okresowych z pomocy społecz-
nej, jednorazowych świadczeń pie-
niężnych i świadczeń w naturze z po-
mocy społecznej, dodatku mieszkanio-
wego, świadczenia 500+.

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

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

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

Normatywna powierzchnia użytkowa 
lokalu nie może przekraczać dla:

1 osoby – 35 m2 (+30% tj. 45,50 m2)
2 osób – 40 m2 (+30% tj. 52 m2)
3 osób – 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
4 osób – 55 m2 (+30% tj. 71,50 m2)
5 osób – 65 m2 (+30% tj. 84,50 m2)
6 osób – 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
a na każdą następną osobę zwięk-

sza się o 5 m2.
Do dochodu gospodarstwa domowe-

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

Kryteriów określających szczegóło-
we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 

indywidualnie. Świadczenie przyzna-
wane jest na wniosek zainteresowa-
nego przez Prezydenta Miasta Siemia-
nowice Śląskie w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, a wypłacane wyłącznie 
Spółdzielni.

Dodatek może nie być przyznany, 
w przypadku, gdy w wyniku przepro-
wadzenia wywiadu środowiskowego 
zostanie ustalone, że występuje ra-
żąca dysproporcja pomiędzy niskimi 
dochodami wykazanymi w deklara-
cji a faktycznym stanem majątkowym 
wnioskodawcy, wskazującym, że jest 
on w stanie uiszczać wydatki związa-
ne z zajmowaniem lokalu mieszkalne-
go (domu jednorodzinnego), wykorzy-
stując własne środki i posiadane zaso-
by majątkowe lub, gdy faktyczna liczba 
wspólnie stale zamieszkujących i go-
spodarujących z wnioskodawcą jest 
mniejsza niż wykazana w deklaracji. 
W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY, ŻE dodatek przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli 
wniosek złożymy np. do końca listopa-
da, to po jego pozytywnym rozpatrze-
niu przyznany dodatek otrzymamy od 
1. grudnia.

dodaTek energeTyCZny

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

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

WrażliWy odbiorCa

Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszka-

niowy,
- jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycz-
nej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,

Wrażliwy odbiorca, dodatek energetyczny, mieszkaniowy

Skorzystaj w potrzebie
Wpaść w kłopoty finansowe nie jest trudno i są one problemem znaczącej 

ilości rodzin i osób mieszkających samotnie.

ciąg dalszy na str. 22
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Segregując śmieci  Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

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

MIESZKANIOWE

KUPIĘ działkę budowlaną w Siemia-
nowicach lub w okolicy,  
 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 Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

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

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

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich. Mieszkanie zadłużone, do 
odświeżenia lub remontu. Płacę go-
tówką. Blok z c.o.,  tel. 720 899 972

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

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia 
w Siemianowicach, tel. 508 215 355

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

SPRZEDAM ładną kawalerkę w Sie-
mianowicach, 32 m2,  tel. 501 433 398

SPRZEDAM mieszkanie w Michałko-
wicach przy ulicy Sikorskiego, 3 poko-
je, łazienka, wc, pow. 61 m2, III piętro 
w bloku czteropiętrowym,  
 tel. 604 642 359

SPRZEDAM mieszkanie przy ulicy 
Polaczka,  tel. 695 233 337

WYNAJMĘ lub sprzedam mieszkanie 
61m2, 3 pok., os. „Michałkowice”,  
 tel. 510 298 224

RÓŻNE

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

SZUKAM odpowiedzialnej Pani, która 
byłaby zdecydowana zamieszkać wspól-
nie ze starszą panią w zamian za opie-
kę. Szczegóły pod nr  tel. 698 888 171

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

GARAŻ zamienię - Jagiełły 33 na Ja-
giełły 15,  tel. 512 197 721

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

SZUKAM garażu do wynajęcia - Wró-
bla, Korfantego,  tel. 501 870 021

SUDOKU 11 /20

2 3 6

7 5 4

4 5 2 9

7 6

1 5

8 3

5 4 2 9

7 8 3

9 3 4

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 10/20

9 1 3 8 2 5 7 4 6

6 8 4 7 3 9 5 2 1

5 2 7 4 1 6 3 8 9

3 9 2 5 4 7 1 6 8

1 6 8 3 9 2 4 5 7

7 4 5 1 6 8 9 3 2

8 3 6 9 7 4 2 1 5

2 7 1 6 5 3 8 9 4

4 5 9 2 8 1 6 7 3

P o ł a m  g ł o w ę

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

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

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

niedziela 8niedziela 80000-20-200000

WULKANIZACJA 

ZAPRASZAMY !!! 

ul. Boh. Westerplatte 20 

tel.: 510 266 620

Serwis klimatyzacji
Serwis Samochodowy

  Pn – Pt 900 – 1700

s-
51

6/
11

-2
0
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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 - ZAWIESZONE 
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego - ZAWIESZONE
14.30 – 17.00 Angielski - korepetycje z języka obcego
15.00 - 19.00 Spotkania koła PZ Niewidomych - Klub Cen-

trum (ul. Powstańców 54) - indywidualnie
16.00 - 21.00 Skat dla każdego 
16.45 - 18.00 Zumba fitness. Zajęcia taneczno-rekreacyj-

ne dla pań
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

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

Z A W I E S Z O N E

Skorzystaj…- mieszka w miejscu dostarczania 
energii.

Aby otrzymać wsparcie na pokrycie 
rachunków za prąd, WrażliWy Odbior-
ca musi zł ożyć w gminie wniosek i doł ą-
czyć do niego kopię umowy sprzedaży 
energii elektrycznej.

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

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

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

wnioski.
pes

ciąg dalszy ze str. 20
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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  

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

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 
wykładzin solidnie, 

tel. 606 274 056  

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 

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań 
- płytkowanie, gładzie, zabudowy GK, 
instalacje elektryczne, wod-kan, 

tel. 792 714 127  

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

tel. 661 149 299 

REGULACJA, naprawa okien PCV, 
wymiana uszczelek, 

tel. 602 314 720  

REMONTY łazienek, mieszkań, 
tel. 511 155 004

USŁUGI remontowe, kafelkowanie, 
tel. 517 356 893  

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

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 533 336 454 
OGŁASZAJ SIE W „MS”

NAPRAWDĘ WARTO

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
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Przed nami Andrzejki
Za kilkanaście dni popularne  

 andrzejki. Wraz z nimi koniec cza-
su zabaw i swawoli. Dzień ten najbar-
dziej znany jest z andrzejkowych wróżb, 
wśród których na pierwszy plan wysu-
wa się lanie wosku. Podczas ostatnich 
przed adwentem zabaw poza „podglą-
daniem” przyszłości, czyli jakąś strawą 
dla ducha, nie należy zapominać i o cie-
le, więc proponujemy kilka przepisów na 

szybkie i w sumie bardzo łatwe do przy-
gotowania oraz niedrogie potrawy.

Frywolne śliweczki
6 suszonych śliwek bez pestek, pół fi-

liżanki sherry lub białego wytrawnego 
wina, łyżka posiekanych orzechów la-
skowych, szczypta świeżo startej gałki 
muszkatołowej, 3 cienkie plasterki bocz-
ku, wykałaczki koktajlowe. Śliwki namo-
czone w sherry (przez 2 godziny), a na-
stępnie odsączone na bibułce napełnić 
odrobiną posiekanych orzechów. Każdą 
śliwkę owinąć przekrojonym wzdłuż pla-
strem boczku i zapiec 8-10 min w pie-
karniku (w wysokiej temperaturze).

Jajka zapiekane
5 jaj, puszka groszku konserwowe-

go, puszka fasolki szparagowej, 30 
dag ugotowanych w łupinach ziemnia-
ków, 3 pomidory, szklanka śmietany, 5 
dag startego żółtego sera, sól, pieprz, 
papryka, posiekana zielona pietrusz-
ka. Żaroodporny półmisek wysmaro-
wać masłem. Na dnie ułożyć odcedzo-
ną z zalewy fasolkę, posolić, popie-
przyć, posypać częścią utartego sera. 
Obrane i pokrojone w plastry ziemnia-
ki ułożyć na fasolce, doprawić, przy-
kryć groszkiem i ćwiartkami pomidora. 
Śmietanę roztrzepać z jednym jajkiem, 
posolić, wylać na przygotowaną potra-
wę. Uformować na jej powierzchni 4 
wgłębienia, w które wbić po jednym jaj-
ku. Całość posypać resztą sera, zapiec 
w nagrzanym piekarniku. Podawać go-
rące, posypane zieloną pietruszką.

Przystawka z jabłek i boczku
1 kg jabłek, 20 dag wędzonego 

boczku, majeranek lub kminek. Boc-
zek pokroić w drobną kostkę, stopić 
w dużym rondlu, wyjąć skwarki. Jabłka 
obrać ze skórki, wyjąć gniazda nasi-
enne i pokroić na drobne cząstki. 
Ostrożnie włożyć do gorącego tłuszczu 
i, ciągle mieszając, dusić, aż staną się 
szkliste. Wtedy dodać majeranek lub 
kminek, skwarki i wymieszać. Odstawić 
z ognia. Podawać na ciepło z chlebem.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Nie, jest na to zbyt 
racjonalny. Nie do-
ciera do niego nic, 
co nie jest na 100% 

udowodnione. Nie ma zresztą na to 
czasu, aby zgłębiać tajniki astrologii. 
Żyje szybko, każdy dzień jest za krót-
ki. Nigdy właściwie sam nie zain-
teresuje się horoskopem.

Również Byk nie 
jest zbyt zaintereso-
wany tym, co mo-
gą mu powiedzieć 

gwiazdy. Nie wierzy, żeby planety mo-
gły mieć wpływ na ludzkie życie. Jeśli 
już w ręce wpadnie mu jakiś horoskop 
interesuje go jedynie to, czy pasuje on 
do jego charakteru.

Stosunek ludzi 
urodzonych pod 
znakiem Bliźniąt 
do horoskopów jest 

dość zróżnicowany. Lubią je czytać, 
ale traktują jedynie, jako rozrywkę. 
Czytają zresztą chętnie nie tylko wła-
sne horoskopy, ale także krewnych, 
czy znajomych. 

Pan, a już szcze-
gólnie Pani urodzo-
na pod Rakiem bar-
dzo lubią czytać ho-

roskopy. Rak uważa, że można na 
gwiazdach polegać. Nie zraża się, jeśli 
przepowiednie nie zawsze się spraw-
dzą. Zwraca uwagę na te treści, które 
są zgodne z jego oczekiwaniami.

Lew nie specjalnie 
interesuje się astro-
logią, ale jeśli wpad-
nie mu w ręce książ-

ka z tej dziedziny chętnie ją przeczy-
ta, a potem w gronie znajomych popi-
suje się swoją wiedzą. Gdy ktoś prze-
czyta mu jego horoskop posłucha, ale 
raczej z uprzejmości.

Panna rzadko się-
ga po horoskop. Za-
jęta pracą w domu 
i firmie nigdy nie ma 

dla siebie za dużo czasu, a jeśli już 
jej się trafi wolna chwila, woli przezna-
czyć ją na inną literaturę. Nie traktuje 
jednak astrologii, jako zabobonu.

Wagi na ogół lubią 
horoskopy i są skłon-
ne przyznać, że „coś 
w tym jest”. Są bar-

dzo zadowolone, jeśli horoskop się 
sprawdzi i uważają, że jest to potwier-
dzeniem, że mają rację. Głównie jed-
nak upatrują w ich treści miłą zabawę.

Gdy Skorpiono-
wi wpadnie w ręce ja-
kiś horoskop, czyta go 
głównie pod kątem, 

czy mu coś zagraża. Czyni to często 
podświadomie, zawsze, bowiem ma 
na uwadze, czy ktoś nie chce mu zro-
bić krzywdy, czy przykrości.

Strzelec przeciwnie 
w horoskopach, tak, 
jak w życiu, szuka 
tego, co pozytywne 

i cieszy się, jeśli gwiazdy dobrze mu 
wróżą. Nie przywiązują do tego jednak 
większej wagi i szybko o przeczytanej 
treści zapomina.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem, za-
wsze dążą do jakie-
goś celu, jeśli więc 

czytają horoskopy interesuje ich głów-
nie, czy gwiazdy wróżą im szybkie 
spełnienie tego, do czego w danej 
chwili zmierzają.

Ludzie spod znaku 
Ryb są skłonni wie-
rzyć, że astrologia za-
wiera wiele prawdy, 

chociaż nie można tego racjonalnie 
udowodnić. Są bliscy temu, co Mic-
kiewicz mówił w wierszu „czucie i wia-
ra silniej mówi do mnie, niż mędrca, 
szkiełko i oko.

Wodniki, a już 
szczególnie kobie-
ty urodzone pod tym 
znakiem, są ambit-

ne i byle czym się nie zadowolą. Jeśli 
w ogóle interesują się horoskopami, to 
takimi, opracowanymi przez fachow-
ców. Lubią zgłębić dany temat.

Czy interesują 
Cię horoskopy?
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J K L
Dlaczego blondynka wpatruje się 

w kontakt? Bo znajomi mówili, że bę-
dą w kontakcie

J K L
W restauracji kelner podchodzi do 

gości i pyta:

- Jak państwo znajdują nasz scha-
bowy?

Na to mąż:
- Dziękujemy, żona już znalazła, a ja 

jak jeszcze trochę pogrzebie w ziem-
niakach to też może znajdę.

J K L
Żona nie odkładając słuchawki tele-

fonu od ucha mówi do męża:
- Kochanie, stało się nieszczęście... 

Spalił się mojej mamie jej mały, drew-

niany domek... Mamusia jedzie do nas. 
Będzie teraz z nami mieszkać...

Mąż w panice chwyta swój notebook, 
drżącymi palcami loguje się na allegro 
i krzyczy do żony:

- Powiedz mamusi żeby się wstrzy-
mała chwilę z tym przyjazdem! Za 
chwilę jej kupię nowy domek!

Żona przechodzi do drugiego poko-
ju i kontynuuje rozmowę przez telefon:

- Wiesz, mamo! Jednak miałaś rację...

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Matecznik; 8. Jest tam 

Park Fazaniec; 9. Kafejka; 10. Pachołek 
wojskowy; 11. Manna; 12. Włókno na 
rajstopy; 13. Karny na boisku; 15. Ro-
dzą rzepy; 17. Książę arabski; 18. Syn 
Dedala; 19. Kamień w pasemka; 
22. Szczapy; 23. Surowiec piwowarski; 
26. Miejscowość w zachodnim Kazach-
stanie; 27. Obrady; 30. Kwartet i kwintet; 
31. Głębinowa skała magmowa; 32. Po-
most przeładunkowy; 33. Stan zniszcze-
nia; 34. Bóstwo hinduskie; 35. Sztamaj-
za; 36. Brana u krawca.

PIONOWO: 1. Myśliciel; 2. Za-
targ; 3. Czarna w stadzie; 4. Mordę-
ga; 5. Grafik zajęć; 6. Brat Morfeusza; 
7. Zieleńce; 13. Brynica w Siemianowi-
cach Śląskich; 14. Bohaterów Wester-
platte w naszym mieście; 15. Chemik 
lub Tuwima w Siemianowicach Ślą-
skich; 16. Kursuje po szynach w mie-
ście; 20. Ma żeberka; 21. Nadludz-
ki wysiłek; 23. Dzielnica Siemianowic 
Śląskich; 24. Bije monety; 25. Podium 
z mikrofonami; 28. Fachowiec bez 
szkoły; 29. Odpowiednik.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 23 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
dnia 23 listopada br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 11/2020 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 11/2020 – decyduje da-
ta wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 10/2020 z hasłem: Jesienne inspi-

racje otrzymują: Gabriela Kiełb, ul. 
Wł. Jagiełły 35, (I nagroda); Barbara 
Szczapa, Aleja Młodych 10 (II); Bar-
bara Kubicz, ul. Grunwaldzka 2 (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 równoznacz-

ne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-ma-

il lub nr telefonu) przez redakcję w celu przepro-

wadzenia konkursu/krzyżówki, w tym publikacji 

w miesięczniku „Moja Spółdzielnia” imienia, na-

zwiska i miejsca zamieszkania wskazanego w na-

desłanym rozwiązaniu) do jednorazowego loso-

wania i publikacji jego wyniku w kolejnym wydaniu 

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

prawo do ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przeno-

szenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwycięz-

ców będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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Osiedle „Węzłowiec”

Skwer jest a będzie łąka kwietna
Duże zmiany zaszły w ostatnich tygodniach wokół budynków przy ulicy Władysława Jagiełły 7-9-11. Stworzono 

dla mieszkańców nową strefę wypoczynkową, wybrukowano chodniki. Między nią a siłownią na wolnym po-
wietrzu zakończono jesienny etap przygotowania do założenia łąki kwietnej – pierwszej w Spółdzielni.

Strefa wypoczynku
Na wydzielonej części trawnika po-

wstał skwer wypoczynkowy w formie 
owalnej z podniesioną rabatą kwia-
tową w jego centrum. Jest to kolej-
ne miejsce, gdzie mieszkańcy Bytko-
wa mogą przysiąść, zrelaksować się 
i czerpać przyjemność z przebywania 
na świeżym powietrzu i obcować z na-
turą. W rabacie nasadzono już róże, 
iglaki, a do ziemi trafi mieszanka kwia-
tów wielorocznych. Wokół niej zamon-
towano ławki, gazony kwietne. W go-
dzinach wieczornych i nocnych całość 
oświetlają latarnie. Na trawniku wokół 
nasadzonych zostanie też kilka drzew 
średnio pnących. - No wydaje mi się, 
że jest to dobry pomysł. Nie trzeba bę-
dzie teraz z kilkuletnim dzieckiem cho-
dzić cały czas na Brysiowe, tylko bę-
dziemy mogli skorzystać z tego placu. 
Jak łąka zakwitnie to dla dziewczyn-
ki może być to jakaś uciecha – oce-
nia Monika Kania, mieszkanka osie-
dla. Robotą towarzyszącą było jeszcze 
wybrukowanie dwóch pozostałych do 
remontu chodników tej części osiedla.

Łąka kwietna
Temat założenia pierwszej w za-

sobach Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej łąki kwietnej pojawił się 
na przełomie kwietnia i maja br. z ini-

cjatywy administracji oraz Rady Osie-
dla „Węzłowiec” i był następstwem su-
gestii mieszkańców, aby taki pomysł 
spróbować wdrożyć w osiedlowy kra-
jobraz – w odpowiedzi m.in. na suszę 
i konflikt międzysąsiedzki o koszenie 
trawników. Mając w zamiarze dalszą 
rewitalizację terenów zielonych mię-
dzy ciągiem handlowym i siłownią ze-
wnętrzną przy ulicy Grunwaldzkiej 
a zabudowaniami mieszkalnymi przy 
Wł. Jagiełły 7-9-11 i pomysł na zago-
spodarowanie go pod miejsce rekre-
acyjno-wypoczynkowe, Zarząd SSM 
podjął decyzję, by właśnie tam, na czę-
ści osiedlowego trawnika, wykonać je-
sienią taką wieloletnią łąkę kwietną. Pi-
lotażowo, w skali całej Spółdzielni. Do 
realizacji zadania przystąpiono w paź-
dzierniku. Planowany obszar zagospo-
darowania 2000 m2 terenu przekaza-
no w ręce firmie profesjonalnie zajmu-
jącej się ich zakładaniem w miastach. 
Na oczekiwany efekt trzeba będzie 
jednak poczekać. Joanna Karweta, 
koordynująca przygotowania z ramie-
nia firmy tłumaczy dlaczego: - Kwiet-
ną łąkę w takiej wielkości jak u Pań-
stwa, robi się uprawą ziemi a więc po-
przez stworzenie optymalnych warun-
ków w środowisku glebowym do wy-
siewu – jak rolnicy. Najpierw stosuje-

my glebogryzarkę separacyjną, któ-
ra powoduje, że cała wierzchnia war-
stwa darniny, czyli bank roślin będą-
cych na wierzchu idzie pod spód. I to 
zostało wykonane. Wiosną będziemy 
robić kolejną taką uprawę, dojdzie też 
do bronowania powierzchni, walcowa-
nia i dopiero właściwego wysiewu mie-
szanki kwiatów. Zaczęliśmy teraz, koń-
czyć będziemy w kwietniu. To jest naj-
bezpieczniejszy sposób zakładania łą-
ki kwietnej – mówi koordynatorka i do-
daje: - A wtedy do ziemi trafi mieszan-
ka traw z kwiatami jedno i wieloroczny-
mi. Na efekt „wow” tak naprawdę bę-
dziemy musieli poczekać do kolejnego 
roku. W przyszłym, na łące dominować 
będą liście. One pojawią się, podejrze-
wam w końcu czerwca i lipca. I będzie 
to normalne, nie należy wówczas my-
śleć, że łąka kwietna się nie przyjęła – 
podkreśla Joanna Karweta.

Na założenie łąk kwietnych decydu-
je się w Polsce nie tylko coraz wię-
cej działkowców, ale przede wszystkich 
władz gmin, a od pewnego czasu zaczy-
na być to trend również wśród spółdziel-
ni mieszkaniowych. Wiąże się to nie tyl-
ko m.in. z chęcią wprowadzenia bioróż-
norodności, zapewnieniem swoistej oa-
zy wśród zabudowań miejskich owadom 
czy małym ssakom, ale ma znaczenie 

Im bliżej terminu wywózki wystawiszIm bliżej terminu wywózki wystawisz
odpady wielkogabarytowe,odpady wielkogabarytowe,

tym krócej będziesz na to patrzećtym krócej będziesz na to patrzeć
Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  

informacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytoweinformacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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Kiedy kilkanaście miesięcy temu  
 przystąpiono do moderni-

zowania śmietników i zgodnie 
z wnioskami mieszkańców rozpo-
częto ich zamykanie na klucz wy-
raziliśmy obawę, że pojawi się no-
wy element do niszczenia. Jest 
nim zamek w furtce wejściowej. Nie-
stety, obawy te stały się faktem. Jed-
nym z miejsc, w którym ktoś upodo-

bał sobie takie dewastowanie jest 
śmietnik przy Obrońców Warsza-

wy 9. Tam zamek był już dwukrotnie 
niszczony a ostatnio został zapcha-
ny i znowu nadawał się do wymiany. 

Komuś ewidentnie nie podoba się 
zamknięcie tego śmietnika. Szkoda 
tylko, że to niepodobanie pociąga 
za sobą wymierne finansowe straty. 
A miało przecież być tak wspaniale. 
Przypomnijmy więc w tym miejscu, 
że każda celowa dewastacja cze-
goś, co mogłoby służyć miesiącami, 
latami to zbędne wydatki nawet, je-
żeli koszt wynosi parę złotych. Ten 

Niszczą
 Twoje
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również czynnik ekonomiczny. Trawni-
ki zwykle kosi się 3-5 razy w roku, łąkę 
kwietną raz, późną jesienią.

W zasobach SSM, w osiedlu „Węzło-
wiec” powstaje pierwsza łąka kwietna. 

Jeśli inwestycja się przyjmie, wtedy bę-
dzie wola i „zielone światło” do tego, by 
zarezerwować kolejną pulę pieniędzy 

i między innymi przy współpracy z Ra-
dami Osiedli, wyznaczyć następne ta-

kie miejsca w całej Spółdzielni. Wtedy, 
do osiedlowych trawników, klombów, 
przydomowych ogródków, jakimi opie-

kują się mieszkańcy, dołączy coś no-
wego, innego.  Rafał Grzywocz

Z lotu ptaka widać dobrze zagospodarowany terenZ lotu ptaka widać dobrze zagospodarowany teren Tu powstaje łąka kwietnaTu powstaje łąka kwietna

Teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rośliny zdobiące całośćTeraz trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rośliny zdobiące całość

koszt, pokrywany wyłącznie z na-
szych wpłat, to po prostu wyrzuca-
nie pieniędzy w błoto, naszych pie-
niędzy, bo nikt inny na utrzymanie 
budynków, ich otoczenia nie płaci 
jak My sami.

A w osiedlach zanotowano:

„Michałkowice”
- Obrońców Warszawy 9 – po raz 

trzeci w krótkim czasie zniszczono 
zamek w furtce do śmietnika. 

„Węzłowiec”
- Wł. Jagiełły 25A – bohomazy na ele-

wacji.

im. Juliana Tuwima
- Hermana Wróbla w kierunku cmen-

tarza – wyrwano ławeczkę przysiad-
kową,

- H. Wróbla 5A – wyrwano samoza-
mykacz.

 pes
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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!!!


