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

ssmssm@@poczta.fmpoczta.fm

NaNa
stronach:stronach:

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

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

ssm@poczta.fm

P o s z u k a j  z d j ę ć       K o r y t a r z  p i w n i c z n y …P o s z u k a j  z d j ę ć       K o r y t a r z  p i w n i c z n y …
W i e l k i  K o n k u r s  2 0 2 0 W i e l k i  K o n k u r s  2 0 2 0 

Dodatek mieszkaniowy a dopłata do czynszuDodatek mieszkaniowy a dopłata do czynszu

Kosy uwielbiają owoce nie tylko 

 latem ale i zimą. Gdy temperatu-

ra spadnie znacznie poniżej zera jabł-

ka są dla nich smakowitym źródłem po-

żywienia i wody. Na zdjęciu kos dokar-

miany zimową porą w przydomowym 

ogródku na ul. Grunwaldzkiej. 

Wiosną ten niepozorny z wyglądu 

ptaszek „odpłaci” tę troskę pięknymi, 

miłymi dla ucha trelami. Zdjęcie nade-

słał Pan Krzysztof - dziękujemy.

Słońce coraz wyżej. Do początku kalendarzowej wiosny pozostało kilkanaście dni... a póź-
niej przyroda zaskoczy nas feerią barw i dźwięków. Oby tylko zima tak całkiem odpuściła...
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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

„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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goś, co mogłoby służyć miesiącami, 
latami to zbędne wydatki nawet, jeże-
li koszt wynosi parę złotych. Pamiętać 
w tym miejscu musimy, że koszt na-
prawy, to nie tylko zakup zniszczonej 
części ale i szereg dodatkowych wy-
datków włącznie z koniecznością uda-
nia się na zakupy (np. czas pracowni-
ka, dojazd itd.)

To koszt, który pokrywamy z naszych 
wpłat. Te zbędne wydatki to po pro-
stu wyrzucanie pieniędzy w błoto, na-
szych pieniędzy, bo nikt inny na utrzy-
manie budynków, ich otoczenia nie pła-
ci jak My, tylko My sami. Te parę zło-
tych przemnożone przez ilość bezmyśl-

Wszystkim Paniom 
wszystkiego najlepszego nie 

tylko od święta,
Pomyślności, Zdrowia 

i nieustającej pogody ducha,
Dobrych ludzi wokół

życzą
Rada Nadzorcza,

Zarząd, Rady Osiedli SSM
oraz Redakcja „MS”

2000 zł czeka  2000 zł czeka Komu przeszkadzają?Komu przeszkadzają?
WWśród odnotowanych zniszczeń niechlubny prym 

wiodą wszelkie uszkodzenia drzwi wejściowych. 
Jest to zdumiewające.

Te dewastacje na obecną 
porę roku są jak znalazł. Cie-
pło ma którędy uciekać, wy-
chładzają się ściany itd. itp. 
Tym samym rośnie zużycie 
energii cieplnej, co bez wąt-
pienia cieszy zarówno wy-
twórcę jak i dostawcę cie-
pła. Przebudzenie przyjdzie, 
gdy będzie ono rozliczane. 
Wtedy wrzask: co tak du-

żo płacę, bo kto tam będzie 
pamiętał, że były silne mro-
zy i ileś ciepła niepotrzebnie 
popłynęło sobie do atmosfe-
ry przez zbędnie zniszczone 
drzwi – uszkodzone zamki, 
wybite szyby.

Te straty to jedno, a drugie 
to fakt, iż każdy z mieszkań-
ców musi wiedzieć, że każ-
da celowa dewastacja cze-
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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
dz.czlonkowski@ssm.siemianowice.pl

poniedziałki: godz. 11.00-17.00
wtorki, środy: godz. 10.00-14.30
piątki: godz. 8.00-13.00

Dział Czynszów
 czynsze@ssm.siemianowice.pl
poniedziałki:  godz. 7.30-17.00 32-6091-490
wt. śr.: godz. 7.30-14.30 32-6091-495
piątki: godz. 7.30-13.00 32-6091-497
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

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

40 lat od zasiedlania budynków Wróbla-Korfantego

Poszukaj zdjęć
Początek lat 80. XX wieku to okres budowy i zasiedlania budynków przy 

ulicy Hermana Wróbla i Wojciecha Korfantego. Z tej okazji Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs fotograficzny: „40 lat 
Wróbla-Korfantego” z nagrodą.

Być może są wśród mieszkańców 
osoby posiadające archiwalne fotogra-
fie z tamtego okresu, czyli pierwszej 
połowy lat 80., obrazujących jak to mi-
niosiedle budowało się, jak wyglądało 
otoczenie dzisiejszych budynków sku-
pionych wokół ulic Wróbla-Korfante-
go. Czy przez 40 lat wiele się zmieniło?

Przeskanowe fotografie do 21 ma-
ja br. wraz z krótkim komentarzem 
(np. czas, miejsce wykonania) i dany-
mi osobowymi przesyłamy na skrzynkę 
elektroniczną - gzm@ssm.siemiano-
wice.pl zaś oryginalne odbitki można 
dostarczyć tradycyjną pocztą na adres: 
Dział GZM, ul. Boh. Westerplatte 20, 
41-106 Siemianowice Śląskie z dopi-

skiem: Konkurs „40-lat Wróbla-Korfan-
tego”. Pamiętajmy o krótkim komenta-
rzu i podaniu danych osobowych.

Ważne: Uczestników konkursu pro-
simy o niezastrzeganie danych do wia-
domości. Nadesłane zdjęcie/zdjęcia 
wraz z danymi będzie jednoznaczne 
z wyrażeniem zgody do posiłkowania 
się nimi dla potrzeb konkursu, ewentu-
alnie publikacji na łamach „MS”, zgod-
nie z RODO.

Wśród osób, które przyślą fotogra-
fie z domowego archiwum (nie zna-
lezione „w sieci”), specjalnie do tego 
celu powołana komisja wyłoni tę naj-
ciekawszą i nagrodzi. My pokażemy je 
na łamach. rg

nie i niepotrzebnie niszczonych przed-
miotów przekłada się na znaczące już 
kwoty, które nie jeden chciałby mieć.

Ciekawe kiedy zrozumiemy, że nisz-
czymy swoje, a niszcząc zubażamy re-
montowe budżety nie mówiąc o fatal-
nym wpływie na wygląd otoczenia, na-
szego budynku – jego odbiór przez po-
stronne osoby.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, 
lecz jako listę zbędnych wydatków.

Nagrody czekają
Przypominamy, że non stop aktualna 

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

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, bo nie zamierza pobłażać nisz-
czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić się nad ofertą, daw tysiące pie-
chotą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamierza 
przekazać takie informacje, to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-

ne w Dziale GZM, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona.

Szkodnik wiatr
Na prezentowanych fotografiach ma-

my dwie, które dewastacjami na pew-
no nie są. Uszkodzona ławka na tere-
nie os. im. Tuwima jest bowiem dzie-
łem silnego wiatru. Nie trzeba więc 
ekstra starań człowieka, by zniszczo-
ne zostało coś, co pociągnie za sobą 
dodatkowe wydatki. Natura swoje pra-
wa ma. 

A w osiedlach zanotowano:
„Chemik”

- A. Zgrzebnioka/W. Wróblewskiego 
73 garaże – uszkodzono znak dro-
gowy, patrz zdjęcie.

„Młodych”
- Aleja Młodych 3 – strzaskano szy-

bę w drzwiach wejściowych do bu-
dynku.

im. Juliana Tuwima
- H. Wróbla 7D – zniszczono klamkę 

w drzwiach wejściowych do klatki 
schodowej,

- H. Wróbla 7C – rozbito szybę 
w drzwiach wejściowych do klatki,

- Leśna 13 – stłuczono lustro w kabi-
nie dźwigu osobowego. pes
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Inwestycja przy Wróbla w realizacji 
W tym roku zasoby mieszkaniowe naszej Spółdzielni wzbogacą się o nowy, właśnie powstający czterokon-

dygnacyjny budynek przy ulicy Hermana Wróbla w osiedlu „Tuwima”. 

Taki on będzie
Najświeższa inwestycja Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej re-
alizowana jest na działce w rejonie 
skateparku, a także innych zabudo-
wań spółdzielczych ulicy H. Wróbla. 
Nowy budynek będzie spełniał najnow-
sze trendy w budownictwie mieszka-
niowym. Złoży się na niego 15 miesz-
kań o powierzchni od 31,47 m2 do 

87,41 m2, 9 garaży w przyziemiu i win-
da. Będzie więc dostosowany również 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Zaopatrzony ma być wewnątrz między 
innymi w światłowodową instalację te-
lekomunikacyjną i przestrzeń na mon-
taż klimatyzacji.

 Wyjście z klatki schodowej, jak i wy-
jazd z garaży ma być zlokalizowany od 
ulicy, po tej samej stronie, jak trzy in-
ne budynki przy tej drodze – Herma-

na Wróbla 3-4-5. Otoczenie budynku 
wzbogaci zaś 10 ogólnodostępnych 
miejsc postojowych, jedno wydzielone 
dla osób niepełnosprawnych oraz zie-
leń niskopienna.

Budownictwo mieszkaniowe 
jednym z filarów spółdzielczości
Zaspokajanie potrzeb mieszkanio-

wych mieszkańców jest jedną z kluczo-
wych idei spółdzielczości mieszkanio-

wej w ogóle. Spoglądając tylko na na-
sze lokalne „podwórko”, kulminacja in-
westycji Spółdzielni w mieszkania (ca-
łe osiedla mieszkaniowe) w Siemiano-
wicach Śląskich przypadła na lata 70., 
80., a okresowo i 90. ubiegłego wieku. 
Po roku 1989 nastąpiło jednak z róż-
nych względów wyraźne zahamowa-
nie. Minione 20-30 lat to dbanie o pra-
widłowe utrzymanie istniejących zaso-
bów mieszkaniowych, poprawę komfor-

tu, dbałość o otoczenie i widoczną na 
każdym kroku nowoczesną infrastruk-
turę rekreacyjną, zabawową etc.

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa jest dziś jedną z nielicznych spół-
dzielni w regionie, która próbuje reali-
zować działalność inwestycyjną w od-
powiedzi na ogromne potrzeby miesz-
kaniowe. Rok temu oddano do użyt-
ku kilkukondygnacyjny budynek przy 

Alei Młodych 22 (os. „Młodych”), kilka 
lat wstecz budynki szeregowe przy uli-
cy Józefa Bema (rejon J. Polaczka), 
wcześniej Hermana Wróbla 15, 17-
21 (os. „Tuwima”). W czwartym kwar-
tale roku, jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, kilkanaście kolejnych ro-
dzin zostanie nowymi członkami naszej 
Spółdzielni a powstający właśnie budy-
nek będzie zaadresowany jako Herma-
na Wróbla 2F. Rafał Grzywocz

Kasy nie ma
Zarząd SSM informuje, 
że w związku z rezygnacją z dniem 01. 12. 2020 r. z pro-

wadzenia KASY w siedzibie Dyrekcji SSM przy ul. Boha-
terów Westerplatte 20 przez Agencję Opłat EXPERT oraz 
braku chętnych na objęcie tego punktu z powodu zbyt ma-
łej liczby osób wpłacających, KASA w budynku Dyrekcji nie 
będzie już czynna. 

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w naszym 
kraju, poza wpłatami opłat czynszowych i eksploatacyjnych 
na konto Spółdzielni w oddziałach banków czy instytucji fi-
nansowych polecamy również inne, bezgotówkowe, formy 
zapłaty np.:
− polecenie zapłaty – realizowane przez SSM w odpowied-

niej wysokości na podstawie wyrażonej zgody przez lo-
katora na obciążanie jego rachunku bankowego – usłu-
ga bezpłatna,

− tradycyjny przelew bankowy – płatność realizowana sa-
modzielnie przez lokatora korzystającego z bankowości 
internetowej,

− płatność on-line przez e-kartotekę – usługa po zalogowa-
niu się do e-kartoteki poprzez panel klienta.

UWAGA!
W związku z podjęciem działań mających 

na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się 
choroby zakaźnej (COVID-19)  

od dnia 26.10.2020 r. do odwołania

SIEMIANOWICKA  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
WRAZ Z ADMINISTRACJAMI OSIEDLOWYMI

zmienia formę obsługi mieszkańców wyłącznie do kontaktu 
telefonicznego lub mailowego. Wprowadzone zmiany mają 
ograniczyć zagrożenie zarażenia  koronawirusem zarówno 

mieszkańców, jak i pracowników.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

TELEFON: 32 609 14 00, 32 609 14 01, 
EMAIL: sekretariat@ssm.siemianowice.pl

POZOSTAŁE NUMERY TELEFONÓW DOSTĘPNE SĄ 
W ZAKŁADCE „TELEFONY SSM”

ORAZ W KAŻDYM NUMERZE GAZETY „MOJA 
SPÓŁDZIELNIA” WRAZ Z ADRESAMI EMAIL.
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Wielki Konkurs 2020 – wszystko jasne
Ta edycja była wyjątkowa. Czynszowy „Wielki Konkurs”, choć rozstrzygnięto tradycyjnym losowaniem 

w osiedlowych administracjach, to nie odbyło się, z oczywistych dziś względów, okolicznościowe spo-
tkanie z laureatami w siedzibie SSM – zawsze miły akcent wieńczący każdą kolejną edycję. Są za to inne optymi-
styczne informacje…
„Czynsz” w cieniu koronakryzysu
„Czystych” mieszkańców (mieszkań) 

– nie posiadających żadnych zale-
głości na koniec 2020 roku – we-
dług Działu Czynszów SSM było 9349 
przy około 12,5 tysięcznych zasobach 
SSM. Mając na względzie sytuację 
w związku z pandemią koronawirusa, 
licznymi ograniczeniami jakie przyniósł 
ubiegły rok, mające przełożenie na 
portfel niejednego gospodarstwa do-
mowego, taka cyfra jest bardzo pozy-
tywnym zaskoczeniem podkreśla Wie-
sław Jaźwiec – przewodniczący Rady 
Nadzorczej Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej: - Biorąc pod uwagę 
to wszystko z czym mieliśmy do czy-
nienia praktycznie od marca ubiegłe-
go roku, ograniczenia czy nawet za-
mknięcie się kraju (lockdown – dop. 
red.), to naszym mieszkańcom nale-
żą się słowa ogromnego uznania, jest 
to chwalebne. I to przekazuję w imie-
niu całej Rady Nadzorczej. Uznania 
za to, że czynsz traktowali jako jeden 
z priorytetów. A więc przyczynili się do 
tego, że Spółdzielnia jako całość do-
brze funkcjonuje, nawet w sytuacji kry-
zysowej, z jaką mamy do czynienia od 
roku.

O tym dlaczego płacenie „czynszu” 
jest tak istotne i o znaczeniu „Wielkie-
go Konkursu” mówi Jolanta Sobek – 
prezes Zarządu Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej:

- Sumienne płacenie „opłat czyn-
szowych” przez mieszkańców pozwa-
la na systematyczne regulowanie zo-
bowiązań wobec dostawców ciepła, 
wody, prądu bez opóźnień, a tym sa-
mym bez odsetek, które należałoby 
zapłacić. To zapewnia nam płynność 
finansową. Jednym z pomysłów Spół-
dzielni na to, jak mobilizować miesz-
kańców do posiadania czystego konta 
„czynszowego” na koniec kalendarzo-
wego roku, jest właśnie inicjatywa co-
rocznego „Wielkiego Konkursu”, który 
się przyjął i jak się okazuje – z dobrym 
skutkiem kontynuowany jest już od bli-
sko 30 lat do dzisiaj – mówi Jolan-
ta Sobek i dodaje: - W imieniu Zarzą-
du SSM, serdecznie dziękuję miesz-
kańcom za to sumienne wywiązywa-
nie się z obowiązku czynszowego, mi-
mo tak trudnej sytuacji dla wielu go-
spodarstw domowych, w jakiej znaleź-

liśmy się w związku z pandemią ko-
ronawirusa. Grupie osób z wszystkich 
siedmiu osiedli spółdzielczych, którym 

poszczęściło się w losowaniu, przeka-
zuję gratulacje.

Ideą „Wielkiego Konkursu” więc, co 
warto podkreślić, jest nie tylko nagra-
dzanie osób sumiennie wywiązujących 
się ze swoich podstawowych obowiąz-
ków wobec SSM, ale przede wszyst-
kim zmobilizowanie mieszkańców do 
płacenia czynszu bez żadnych opóź-
nień. Zazwyczaj część mieszkańców 
pod koniec roku ma niewielkie zadłu-
żenie i macha na to ręką. A to wyklu-
cza ich z konkursu. „Wielkim Konkur-

sem” Spółdzielnia motywuje wszyst-
kich do tego, by wejść w nowy rok 
z czystym kontem…

Kilka słów do laureatów, ale nie tyl-
ko, skierowała też Krystyna Śliwiok 
– zastępca prezesa SSM ds. Finanso-
wo-Księgowych:

- Dzięki Państwu, jak i tysiącom 
członków Spółdzielni dobrze wywiązu-
jących się z obowiązku płacenia „opła-

ty czynszowej”, mamy środki finanso-
we takie, które wystarczają nam na 
bieżącą działalność i gospodarowanie 
w ramach Spółdzielni. Na realizację 
oczekiwanych przez spółdzielców za-
dań poprawiających estetykę budyn-
ków, osiedli, jak również gdzie kluczo-
wa jest kwestia bezpieczeństwa, czy 
to gazowego, czy pożarowego itd. - za-
znacza, nawiązując też do ogólnej dziś 
sytuacji w kwestii zadłużeń na miesz-
kaniach SSM: - Choć na początku mie-
liśmy takie obawy, to wielkość zadłu-
żenia dzisiaj jest porównywalna do za-
ległości w Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w ostatnich 10 latach. 
Pandemia przyczyniła się do wzro-
stu zadłużenia, owszem, ale w ma-
łym stopniu, i takie wahania mieliśmy 
już w ostatnich latach. Tym samym 
nie wskazuje on realnego zagrożenia 
dla funkcjonowania Spółdzielni, za co 
mieszkańcom serdecznie dziękujemy.

My przypomnijmy, że Wielki Kon-
kurs SSM ma strukturę dwuczłono-
wą. Pierwsza część przeprowadzana 
jest w osiedlach, gdzie pod bacznym 
okiem komisji, w skład której wchodzą 
przedstawiciele Rady danego osiedla, 
i zwykle z udziałem jakiegoś miesz-
kańca wybiera się 3 osiedlowych lau-
reatów spośród wszystkich lokatorów 
nieposiadających w danym osiedlu za-
ległości na 31. 12. 2020 r. Z tej trój-
ki pierwsza wylosowana osoba prze-
chodzi do Wielkiego Finału, a pozosta-
li otrzymują trzymiesięczne zwolnienia 
z czynszu w pozycji eksploatacja.

Nagrodami rzeczowymi w tegorocz-
nym Wielkim Konkursie były telewi-
zory (siedem – po jednym rozlosowa-
nym na finalistów wyłonionych w osie-
dlach SSM) oraz zwolnienie z „opłaty 
czynszowej” w pozycji eksploatacja na 
3 miesiące dla 14 kolejnych spółdziel-
ców, tj. po dwóch na osiedle.

Ci, którym poszczęściło się, powia-
domieni zostali korespondencyjnie. 
Wszystkim zaś uczestnikom gratulu-
jemy.

Ze względu na pandemię nie uzy-
skaliśmy od wszystkich mieszkańców 
podpisanych klauzuli informacyjnych  
zgodnych z obowiązującymi przepisa-
mi RODO. Listę wyróżnionych postara-
my się opublikować w kolejnym „MS”. 
  rg, pes

Liczba uczestników
Wielkiego Konkursu 2020

według osiedli:
- „Chemik” – 1.622 osób.
- „Centrum” – 1.158 osób.
- „Tuwima” – 1.583 osoby.

- „Michałkowice” – 1.258 osób.
- „Młodych” – 1.467 osób.

- „Węzłowiec” – 1.670 osób.
- „Bańgów” – 591 osób.

Losowanie w osiedlu „Tuwima”Losowanie w osiedlu „Tuwima”



6 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2021

Korytarz piwniczny musi być drożny
Idziemy do piwnicy, a tam w korytarzu swoisty„skup” drewna i makulatury: szafy, szafki, meblościanki, drzwi, 

okna, deski, wózki, kartony i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj nie wiemy co z tymi rzeczami zrobić więc po prostu - 
trzymamy je, bo… a nuż kiedyś mogą się jeszcze przydać. Czy zagracanie korytarza piwnicznego jest dozwolone?

Zwykle odpady wielkogabarytowe 
przechowujemy we własnych piwni-
cach, zamkniętych komórkach, cza-

sem są gdzieś poupychane w domu, 
garażu czy na działce, jeśli ją posia-
damy. Zdarza się jednak, że w wyżej 
wymienionych nie ma miejsca, a wte-
dy zaczynamy traktować ganek piw-
niczny właściwie jako przedłużenie ko-
mórki piwnicznej. Niestety - tutaj przy-
pomnienie dla „wystawiających”, czyn-
ność ta jest niezgodna z obowiązują-
cym Rozporządzeniem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków 
i innych obiektów budowlanych i te-
renów oraz ustalonym „Regulaminie 
porządku domowego dla lokali SSM”, 
którego zaktualizowaną wersję przy-
jęła uchwałą Rada Nadzorcza w 2019 
roku. We wspomnianym regulaminie 
w § 9 zapisy dotyczą m.in. piwnic:

1. Zabrania się wykonywania 
czynności, które mogą spowodo-
wać: pożar i jego rozprzestrzenianie 
się, utrudnianie prowadzenia dzia-
łania ratowniczego lub ewakuacji, 
w szczególności pozostawiania rze-
czy w korytarzach oraz na klatkach 
schodowych oraz strychach.

2. Zabrania się blokowania dróg 
pożarowych i ewakuacyjnych oraz 
dojść do klatek schodowych.

3. Niedozwolone jest przecho-
wywanie materiałów łatwopalnych 

i niebezpiecznych w korytarzach 
klatek schodowych, piwnicznych, 
pomieszczeniach wspólnego użyt-

ku, piwnicach lokatorskich, bal-
konach, loggiach oraz używania 
w tych pomieszczeniach otwartego 
ognia (...).

Komenda Miejska Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Siemianowicach Ślą-
skich również przyjmuje jasne stano-
wisko w tej sprawie: - Stosując się do 
przepisów zapewniamy sobie bezpie-
czeństwo. Nagromadzone na drogach 
komunikacji ogólnej służącym do ce-
lów ewakuacji, materiałów palnych oraz 
przedmiotów zawężających ich sze-

rokość poniżej wartości wymaganych 
w przepisach, w sposób bezpośredni 
utrudniają ewakuację oraz sprzyjają 
rozwojowi pożaru – podkreśla kapitan 
Mariusz Rozenberg, dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

Weźmy też pod uwagę nie tylko sa-
mo zagrożenie pożarowe, jakie wyni-
ka z pozostawienia w piwnicy drewnia-
nych czy kartonowych odpadów, obec-
ności tam instalacji elektrycznych, ga-
zowych i zaprószenia ognia, ale i sy-
tuację, w której akurat znajdujemy się 
w tej piwnicy gdy pojawia się ogień. 
Będąc w domu czy w tym przypad-
ku w piwnicy czujemy się bezpiecznie. 
To tylko pozory z chwilą gdy nagle do-
chodzi do pożaru. Wtedy często odcię-
ty jest dopływ prądu, nie ma światła, 
jest ciemno. W panice, pod wpływem 
emocji zapominamy o tym, że w ko-
rytarzu czy to piwniczym, czy na klat-
ce schodowej było coś ustawione. Ma-
my wówczas znacznie utrudnioną dro-
gę ucieczki. Utrudnioną akcję ratunko-
wą mają też strażacy.

Administracje zazwyczaj ustalają 
właścicieli pozostawionych rzeczy i in-
formują o konieczności niezwłoczne-

go ich usunięcia. Gdy nikt nie przyzna-
je się do porzuconych odpadów, na 
drzwiach piwnicznych i do klatki scho-
dowej zamieszczony zostaje komuni-
kat z wyraźnym zaznaczeniem, że nie 
zastosowanie się do prośby spowoduje 
usunięcie przedmiotów bez względu na 
rodzaj, bez powiadomienia. Ta – jak się 
wydawać może niektórym – przesad-

Bohaterów Westerplatte 6Bohaterów Westerplatte 6
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na dbałość o bezpieczeństwo budynku 
nie bierze się znikąd. Bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe a więc drożność ko-
rytarza piwnicznego i nie pozostawia-
nie w nim jakichkolwiek odpadów, na-
wet na czas „chwilowego” domowe-
go remontu, jest kluczowe. Ponadto: 
Za nieprzestrzeganie powyższego – 
wskazuje Mariusz Rozenberg z siemia-
nowickiej Straży Pożarnej, w związku 
z ujawnieniem nieprawidłowości, stra-
żacy mogą nałożyć karę grzywny w po-
staci mandatu na właściciela, zarządcę 
lub administratora budynku.

W Kodeksie wykroczeń w art. 82 §1 
pkt 8 Dz. U. 2019 poz. 821 zapisa-
no: Kto dokonuje czynności, które mo-
gą spowodować pożar, jego rozprze-
strzenianie się, utrudnienie prowadze-
nia działania ratowniczego lub ewa-
kuacji, polegających na składowaniu 

materiałów palnych na nieużytkowych 
poddaszach lub na drogach komuni-

kacji ogólnej w piwnicach przewidu-
je karę aresztu, grzywny albo karę na-

gany (patrz także - Rozdział 2, par. 4.1 
ppkt 11 wspomnianego w tekście Roz-
porządzenia – dop. red.). Pokrycie tych 
kosztów w konsekwencji będzie po-
chodziło nie skądinąd jak z kieszeni 
mieszkańców.

Nie ma chyba większego sensu nara-
żać się w tak „błahej” sprawie na kon-
flikt z prawem. Narażać innych i siebie, 
a Spółdzielnię na koszty. Warto przy-
pomnieć, że na terenie zasobów Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej prowadzona jest regularna zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych, czyli 
wszelkiego rodzaju przedmiotów, któ-
re ze względu na rozmiary nie miesz-
czą się w pojemnikach na śmieci. Od 
zeszłego roku odpady odbierane są 
z osiedlowych śmietników częściej, bo 
raz w tygodniu.

 Rafał Grzywocz

Alfonsa Zgrzebnioka 25Alfonsa Zgrzebnioka 25

Zadatek i zaliczka to określona kwota pieniężna,  
 którą wpłacamy na poczet danej usługi, np. 

na zakup wymarzonego lokalu. Mimo podobnej 
nazwy i funkcji mają one jednak inne skutki.

Zadatek
Zgodnie z art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego „w razie nie-

wykonania umowy przez jedną ze stron druga strona mo-
że bez wyznaczenia terminu do-
datkowego od umowy odstąpić 
i otrzymany zadatek zachować, 
a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyż-
szej”. W praktyce oznacza to, że gdy nie dojdzie do wyko-
nania postanowień umowy, 
zadatek jest zwracany oso-
bie go wnoszącej, natomiast 
jeżeli nie doszło do wyko-
nania umowy z winy drugiej 
strony, wówczas osoba, któ-
ra przekazała zadatek w „po-
czet umowy” ma prawo żądać 
dwukrotności kwoty wniesio-
nego zadatku.

Najczęściej zadatek jest 
stosowany w trakcie zawie-
rania umów przedwstępnych 
np. sprzedaży nieruchomości. 
Dzięki tak zawartej umowie 
każda ze stron jest zabezpie-
czona na wypadek zerwania umowy przez drugą stronę.

W razie wykonania umowy zadatek zaliczany jest na po-
czet ceny.

Zaliczka...
...z kolei określona została w art. 743 kc ,,Jeżeli wykonanie 

zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żą-
danie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki”.

W przypadku gdy kwota zaliczki zostanie wpłacona zo-
staje ona odjęta od sumy wartości na jaką opiewa umo-
wa i może być wykorzystana na zakup materiałów budow-

lanych w przypadku np. umowy zlece-
nia remontu mieszkania.

Jeżeli z jakiś powodów nie dojedzie 
do wykonania umowy, kwota zaliczki winna zostać zwróco-
na w pełnej wysokości.

Należy również pamię-
tać, iż tego typu roszczenie 
przedawnia się z upływem 
dwóch lat. Art.751kc stano-
wi: ,,Z upływem lat dwóch 
przedawniają się:1) roszcze-
nia o wynagrodzenie za speł-
nione czynności i o zwrot po-
niesionych wydatków przy-
sługujące osobom, które sta-
le lub w zakresie działalności 
przedsiębiorstwa trudnią się 
czynnościami danego rodza-
ju; to samo dotyczy roszczeń 
z tytułu zaliczek udzielonych 
tym osobom”.

Określenie, którą formę zabezpieczenia umowy należy 
stosować jest zależne od ustaleń stron i rodzaju konstrukcji 
umowy. Jeżeli możliwym jest, iż umowa nie dojdzie do skut-
ku zasadnym byłoby skorzystanie z formy zadatku, wów-
czas strona wycofująca się z umowy zobowiązana będzie 
wypłacić drugiej stronie umowy podwójną wartość zadatku.

sob

Z prawem  
na ty § §

Zadatek, zaliczka

O s z c z ę d z a j ą c  c i e p ł o  p a m i ę t a j  O s z c z ę d z a j ą c  c i e p ł o  p a m i ę t a j  
o  p r a w i d ł o w e j  w e n t y l a c j i ! ! !o  p r a w i d ł o w e j  w e n t y l a c j i ! ! !
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ciąg dalszy na str. 10

Szanowni P.T. Czytelnicy
Od pewnego czasu, a jest tak coraz częściej, Wasze e-maile 

do redakcji adresujecie na inne działy, komórki organizacyjne 
Spółdzielni i zastrzegacie, iż dane mają być zachowane tylko 
do wiadomości redakcji. Oczywiście może się to zdarzyć, lecz 
w takich przypadkach Redakcja nie jest 
w stanie zagwarantować tajemnicy danych, 
zgodnie z wymogami 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 redakcji, tj.: ssm@poczta.fm

Anonimom NIE
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 
należy do dobrego tonu, tak należy przedstawić się, 
pisząc 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 należy 
się kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem 
wraca, słowo... zabija.

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redakcji 
i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szczegółowych 
wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy wymiar. 
Zastrzegamy, 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 będziemy 

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 rzeczowych odpowiedzi i dlatego też 

może się zdarzyć, że na jakiś problem 
nie odpowiemy w danym miesiącu, bo 
np. Wasza wiadomość dotarła do nas 
zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze 
stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbędne 
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 
odpowiednim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prosimy również o maksymalnie zwięzłe wypowiedzi i za-
strzegamy sobie prawo do dokonywania skrótów, zmian ty-
tułów oraz ich nadawania i redakcyjnego opracowywania 
tekstów przyjętych do druku.

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 
zabija...

Postawić kropkę nad „i”
Dzień dobry

Jako lokator cieszę się bardzo z re-
montu klatki schodowej przy ul. Łokiet-

ka 20, jednakże pragnę zwrócić uwa-
gę na kilka drobnych niedociągnięć. 
Klosze lamp po malowaniu wróciły na 
swoje miejsc, niestety nikt nie pofaty-
gował się aby je umyć. Linie malowa-

ne od ręki to chyba już lekka przesa-
da w dobie ogólnego dostępu do taśm 
malarskich....

Walających się butelek po piwie nie 
komentuję.

Ogólnie jeszcze raz dziękuję za wy-
konany remont, proszę tylko o posta-
wienie kropki nad „i”

Lokator
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Lampy, które Pan 
opisuje zostaną w ramach remon-
tu z początkiem marca wymienio-

ne na nowoczesne oświetlenie LED 
z czujnikiem ruchu. Pana uwagi od-
nośnie przeprowadzonych prac re-
montowych zostały przekazane Wy-
konawcy.

Po otrzymaniu e-maila Admini-
stracja skontrolowała klatkę i piwni-
cę nie stwierdzając pozostawionych 
butelek po piwie.

Zalanie i grzyb
Mieszkanka jednego z budynków 

przy ulicy A. Zgrzebnioka przedsta-
wiła problem przeciekającego dachu 
i grzybiejących w mieszkaniu ścian. - 
Zwróciliśmy się do ubezpieczyciela, 
wycenili nam to na pewną kwotę, któ-
rą przeznaczymy na remont tego po-
koju. Nie wiemy jednak co mamy ro-
bić dalej, skoro dach jest nienapra-
wiony, a w mieszkaniu już śmierdzi 

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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Budżet Obywatelski 2022
Startuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Do 19 marca w Urzędzie Miasta można składać swoje propo-

zycje inwestycyjne do BO 2022. Na realizację zadań wydzielono z miejskiej kasy pulę 2.000.000 złotych.

Proponować i głosować
Projekt obywatelski może zgłosić 

każdy mieszkaniec Siemianowic Ślą-
skich. Każdy ma możliwość zapropo-

nować tylko jeden projekt spełniają-
cy warunek ogólnodostępności. Kwo-
ta na realizację zgłaszanego pojedyn-
czego projektu nie może być mniej-

sza niż 60 000 zł i nie większa niż 
500 000 zł. Wszystkie projekty, które 
przejdą formalną i merytoryczną we-
ryfikację w Urzędzie Miasta poddane 
zostaną głosowaniu. Więcej 
szczegółów na temat pomo-
cy przy przygotowaniu pro-
jektów udziela siemianowic-
ki Magistrat, więcej informacji 
o samym BO znajdziemy na 
www.bo.siemianowice.pl

Ostateczne propozycje 
zweryfikowanych projektów 
obywatelskich, na które bę-
dziemy w czerwcu głosować 
poznamy 28 maja br.

O tym, że zaangażowanie 
mieszkańców Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w głosowanie daje efek-
ty dowodzą inwestycje wyko-
nane w osiedlach spółdziel-
czych lub ich bezpośrednim sąsiedz-
twie. Budżet Obywatelski funkcjonu-
je w Siemianowicach Śląskich od kil-

ku już lat. W ramach przyjętych pro-
jektów zrealizowano szereg inwestycji 
poprawiających komfort zamieszkania. 
Wśród nich m.in.:

- wyremontowano fragment Alei 
Szkolnej – jeden z głównych osie-
dlowych chodników (os. „Chemik”),

- wykonano nowe miejsca parkingowe 
wzdłuż ciągów garażowych głównej 
ulicy Alei Młodych (osiedle „Mło-
dych”),

- oddano do użytku siłownię na wol-
nym powietrzu przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego (os. „Tuwima”),

- wyremontowano drogę dojazdową 
do budynków Władysława Jagiełły 
25-31 (os. „Węzłowiec”)

- wykonano parking przy ulicy Ryszar-
da Gansińca 4-6 i wyremontowa-
no drogę dojazdową do budynków 
– ulica Śląska 46-48 („Centrum”),

- wytyczono miejsca postojowe – uli-
ca Władysława Andersa (os. „Mi-
chałkowice”),

- zagospodarowano teren pod strefę 
rekreacyjno-wypoczynkową wzdłuż 
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 
(„Bańgów”).

W tym roku do wykonania
W 2020 roku dzięki zaanga-

żowaniu mieszkańców Spół-
dzielni udało się wygrać trzy 
projekty dotyczące zasobów 
SSM lub terenów przyległych 
do osiedli – patrz wyszczegól-
nienie w ramce.

Według informacji Urzę-
du Miasta realizację 2 pierw-
szych zadań zaplanowano na 
drugi i częściowo trzeci kwar-
tał bieżącego roku. Ostatecz-
nie będzie wszystko wiadomo 
po podpisaniu umów z wyło-
nionymi w przetargach wyko-
nawcami.

Z kolei z zapowiedzi UM 
wynika, że zakończenie robót 3 zada-
nia zaplanowano na przełom września 
i października – patrz ramka. rg

W 2021 należy się spodziewać:
1 -  remontu chodników przy ulicach:

- Niepodległości 58,   61,
- Alfonsa Zgrzebnioka 25;   38-40, - Walerego Wró-

blewskiego 71 („Chemik”),
- Władysława Jagieły 1, - Grunwaldzka 6 („Węzłowiec”),
- Władysława Reymonta 10-12;   46-56,   Karola Szy-

manowskiego 2 („Bańgów”),
- budowy nowego chodnika: - Władysława Jagiełły 27-31.

2 - remontu drogi dojazdowej:
- Michałkowicka 25-35 w kierunku segmentu garaży 

spółdzielczych i utwardzenia miejsc postojowych 
wzdłuż niej.

3 - utworzenia Parku Leśnego wraz z:
- ścieżką rekreacyjną na terenie przy Alei Młodych.

Wytyczono nowe miejsca postojowe – Al. Młodych (os. „Młodych”)Wytyczono nowe miejsca postojowe – Al. Młodych (os. „Młodych”)

Zmodernizowano boisko sportowe – Wł. Jagiełły 3-5-7 (os. „Węzłowiec”)Zmodernizowano boisko sportowe – Wł. Jagiełły 3-5-7 (os. „Węzłowiec”)
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ciąg dalszy na str. 11

ciąg dalszy ze str. 8
a grzyb zatruwa. Z administracją kon-
taktowaliśmy, gdy jeszcze śniegu nie 
było, 8 grudnia. Nawet pojawił się tam 
jakiś pan, który potwierdził problem, 
ale od tego momentu nic się komplet-
nie nie dzieje.

Oliwia, Zgrzebnioka 29...
Zarząd SSM: W sprawie przecie-

kającego dachu w celu rozwiąza-
nia problemu prosimy o niezwłocz-
ny kontakt z Administracją osiedla 
„Chemik”.

Koszenie trawy
Za moment skończy się zima a więc 

domyślam się, że będziemy planować 
harmonogram koszenia trawy na ten 
rok. Pamiętam, że w zeszłym roku du-
żo uwag było względem koszenia tra-
wy podczas suchych tygodni. Naszła 
mnie wówczas taka myśl, że korzyst-
niejszym rozwiązaniem byłoby kosze-
nie trawy owszem, ale w ogóle rza-
dziej.

Wydaje mi się, że moda na angiel-
skie trawniki, która przyjęła się gdzieś 
w latach 2000., powoli będzie 
przemijać. Zaczynamy my-
śleć proekologicznie a przy-
najmniej w takim kierunku 
to wszystko dzisiaj zmierza. 
Jeszcze w latach 90. trawniki 
naszych osiedli pokrywały łąki 
pełne dmuchawców, małych 
kwiatów. Trawa nie była golo-
na jak od linijki. Więcej w niej 
było owadów, który jest na-
turalnym pokarmem ptaków. 
A dziś ani owadów, ani pta-
ków, no poza gołębiami, które 
po ludziach i psach są u nas 
najliczniejsze. Owszem, krót-
ko ścięty trawnik wygląda ład-
nie, ale w ciągu 2 tygodni znów zara-
sta a mam wrażenie, że coraz prędzej.

Moim zdaniem więcej korzyści 
w osiedlach byłoby ze strzyżenia tra-
wy tylko raz na jakiś czas.

Adam P.
- dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: Pierwsze wiosenne 
koszenie trawnika przeprowadzać 
należy zwykle na przełomie mar-
ca i kwietnia oraz gdy źdźbła trawy 
osiągną wysokość ok. 8-10 cm. Jed-
nakże ze względu na panującą su-
szę w kraju, Zarząd SSM zdecydo-
wał o rozpoczęciu pierwszego poko-
su trawy dopiero na początku maja, 

dając tym samym możliwość wzro-
stu trawy powyżej ww. wysokości, 
aby uniknąć powstania suchych 
miejsc na trawnikach osiedlowych.

Podkreślić należy, że pierwszy 
pokos trawy miał rozpocząć się 
w miejscach, które tego pokosu naj-
bardziej wymagały, np. miejsca bez-

pośrednio przy budynkach, gdzie 
trawa wyrosła już bardzo wysoko 
oraz wzdłuż chodników i dróg.

Decyzje co do kolejnych pokosów 
traw będą podejmowane po uprzed-
nio przeprowadzonych obserwa-
cjach stanu trawników na osiedlach.

 
Jeżeli musisz

Dzień dobry za państwa pośrednic-
twem chciałbym ponownie poruszyć 
problem dokarmiania gołębi przez jed-
nego z mieszkańców ul. Przyjaźni. Pan 
widoczny na załączonym zdjęciu noto-
rycznie dokarmia ptactwo. W okresie 

wiosenno, wakacyjnym wyrzucał reszt-
ki jedzenia w postaci pieczywa przez 
okno na trawnik. Obecnie ów star-
szy mężczyzna przeniósł się z karmie-
niem pod kosz na śmieci. Kilkukrotne 
zwracanie uwagi nic nie pomaga. Jeśli 
obecna sytuacja ciągle będzie się po-
wtarzała to o tym fakcie zostanie po-
informowana Straż Miejska zgodnie 
z art. 145KW.

Z poważaniem
Mieszkaniec

- dane prosiłbym zachować do wia-
domości redakcji. Pozdrawiam

Zarząd SSM: Prosimy o zaprzesta-
nie dokarmiania gołębi a jeżeli już 

mamy tak silną potrzebę, to o wysy-
pywanie ziarna poza terenem osie-
dla, osiedli.

 
Nowy wybieg dla psów 

w Bytkowie?
Między osiedlami „Młodych i „Che-

mik”, po stronie tego pierwszego 
a w pobliżu delikatesów, jest pas zie-
leni. Można byłoby go wykorzystać ja-
ko nowy wybieg dla psów.

Tadeusz Boberski
Zarząd SSM: W odpowiedzi na Pa-

na telefon, SSM informuje, że wska-
zany przez Pana pas zieleni między 

osiedlami „Chemik” i „Młodych” 
przewidziany jest w kolejnych latach 

do zagospodarowania na potrzeby 
łąki kwietnej.

 
Gazety nie otrzymałam

Z Redakcją skontaktowała się miesz-
kanka z ulicy Jedności.

- Jestem zainteresowana tym, co 
dzieje się w naszej Spółdzielni, chcę 
być na bieżąco. Ostatnio w lutym jed-
nak gazeta do nas nie dotarła. To nie 

był zresztą pierwszy raz. Wy-
daje mi się, że dozorca nam 
jej nie dostarcza, bo z tego 
co wiem, gdzie indziej docie-
ra regularnie.

Czytelniczka
Marianna

- dane do wiadomości re-
dakcji

Zarząd SSM: Z informacji 
uzyskanych od pracownika 
administracji, gazetki „MS” 
zostały dostarczone jak 
zwykle do skrzynek pocz-
towych. Przeprowadzono 
rozmowy telefoniczne z kil-
kom mieszkańcami budyn-

ku przy ulicy Jedności 1, którzy po-
twierdzili otrzymanie gazetki. Prosi-
my o kontakt telefoniczny z Admini-
stracją celem dostarczenia „MS” do 
Pani skrzynki pocztowej jeśli sytu-
acja się powtórzy.

Niebezpieczne przejście
Dzień dobry

Przy ulicy Grunwaldzkiej 5e znajdu-
je się przejście. Żeby przejść na dru-
gą stronę ulicy trzeba uważać auta pę-
dzą, nie zatrzymują się człowiek stoi 
i stoi. Auta które parkują na boku ulicy 
zasłaniają widoczność, trzeba się bar-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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dzo wychylić aby sprawdzić nadjeżdża-
jące auto. A jest ich sporo bo kierowcy 
zrobili sobie skrót, i jeżdżą kiedyś spo-
kojna uliczka teraz prawie jak autostra-
da. Auto za autem. Stąd moje pytanie:

 gdzie można to zgłosić aby można 
było spokojnie przejść na drugą stro-
nę czy dzieci do szkoły lub do sklepu. 
Jakieś pasy czy sygnalizację tak jak 
uczyniono to wyżej na głównej Grun-
waldzkiej są pasy i jest próg i światło 
i tam się kierowcy zatrzymują. Ale już 
przy ul. Grunwaldzkiej 5e nie zwracają 
uwagi na pieszego ani na dzieci.

Pozdrawiam
Mieszkanka, ul. Grunwaldzka

- dane do wiadomości redakcji
ps niekiedy nie widać że jedzie sa-

mochód.
Zarząd SSM: Jezdnia, jak i zato-

ki parkingowe przy ul. Grunwaldz-
kiej znajdują się na działce gminnej, 
a więc są we władaniu Urzędu Mia-
sta. Pani postulat utworzenia nowe-
go przejścia dla pieszych w rejonie 
Grunwaldzkiej 5E zostanie przeka-
zany do Urzędu Miasta.

Parkowanie przy 
Hutniczej
Dzień dobry

Chciałbym poruszyć kwestię parko-
wania samochodów przed budynka-
mi przy ul. Hutniczej 3-5. Mianowicie, 
łącznie nasze małe osiedle składa się 
z przeszło pięćdziesięciu lokali miesz-
kalnych.

Zdecydowana większość mieszkań-
ców posiada samochód, tymczasem 
parking przylegający bezpośrednio do 
budynków jest niewielki i mieści zale-
dwie trzynaście miejsc (z czego jed-
no jest dla osób niepełnosprawnych), 
przez co zaparkowanie samochodu 
czasami graniczy niemal z cudem. I tu-
taj pojawia się problemu parkowania 
kilku samochodów przez niektórych 
mieszkańców. Rozumiem, że niektó-
rym rodzinom jedno auto nie wystar-
cza i jednocześnie zdaję sobie spra-
wę, że każdy mieszkaniec ma takie sa-
mo prawo korzystać z parkingu. Nie-
mniej jednak uważam, iż parkowa-
nie pod oknami mieszkania trzech sa-
mochodów to już znacząca przesada. 
Zwłaszcza w przypadku gdy użytkują 
te pojazdy wyłącznie dwie osoby do-

rosły. W mojej opinii nie jest to w po-
rządku wobec pozostałych mieszkań-
ców, zwłaszcza osób starszych i rodzi-
ców z małymi dziećmi. Nieraz z okien 
mieszkania widzę, jak takie osoby 

zmuszone są wycofywać z parkingu 
ze względu na brak miejsc, a następ-
nie przejść znaczący kawałek z ulicy 
Browarowej lub Sobieskiego do swo-
jej klatki (czasami trzeba zaparkować 
nawet dalej, całkiem od drugiej strony 
budynków). Tymczasem pod blokiem 
1/4 miejsc parkingowych zajmowa-
na jest przez jedno małżeństwo. A za-
mienianie samochodów, jakieś kombi-
nowanie z wyjeżdżaniem jednym au-
tem i podstawianiem w jego miejsce 
innego, żeby „pilnował” miejsca pod 
samym oknem mieszkania, uważam 
wręcz za zachowanie śmieszne i nie-
poważne.

W związku z powyższym chciałbym 
prosić organy SSM o podjęcie jakiś 
działań mających na celu wyeliminowa-
nie takiej nieuczciwej praktyki. Być mo-

że dałoby się postawić znak uprawnia-
jący do parkowania wyłącznie z prze-
pustką (i wydanie po 2 przepustki na 
jedno mieszkanie). A jeśli takie roz-
wiązanie nie wchodzi w grę, to cho-
ciaż spróbować upomnieć parkujących 
i uświadomić im, że takie postępowanie 
nie jest fair wobec reszty mieszkańców.

Pozdrawiam Stanisław
Zatroskany mieszkaniec

- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Administracja Osie-
dla „Centrum” zdaje sobie sprawę 
z utrudnień wynikających z niedo-
statecznej ilości miejsc parkingo-
wych przy ul. Hutniczej 3-5. Zwarta 
zabudowa i ograniczona powierzch-
nia terenu nie pozwala na zaprojek-
towanie dodatkowych miejsc. To 
problem wielu rejonów w Spółdziel-
ni. Z drugiej strony nie uważamy, że 
posiadanie co najmniej dwóch sa-
mochodów w rodzinie i korzystanie 
z parkingu można zaliczyć do nie-
uczciwych praktyk. Parkingi w Spół-
dzielni co do zasady są ogólnodo-
stępne nie tylko dla mieszkańców 
danego rejonu, ale i dla znajomych, 
bliskich, rodziny.

Ekskluzywny widok
Dzień dobry

Jestem mieszkańcem os. Tuwim 
i chcę zaznaczyć, że bardzo długo za-
bierałem wręcz zmuszałem się do na-
pisania tego listu aby nie być podejrza-
nym o pieniactwo i brak dostosowania 
się do otoczenia ale do rzeczy: chodzi 
o miejsce ustawienia śmietników (po-
jemników) do segregacji śmieci, które 

zostały ustawione dokładnie na wprost 
moich parterowych okien oddzielonych 
wprawdzie ulicą... ale niewiele to zmie-
nia. Odległość nie jest duża widok cią-
gle ten sam a hałas też niezły oraz kilka 
podpaleń. Pojemniki porozstawiane są 
po całym osiedlu można było znaleźć 
lepsze miejsce lub nie ustawiać akurat 
w tym miejscu, ale to są tylko okna jed-
nego mieszkania może jeszcze z piętra 
więc co tam. Dodam jeszcze, że nie za-

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

Osiedle im. Juliana Tuwima
Od kilku tygodni trwa kapitalny re-

mont trzech klatek schodowych budyn-
ku przy ulicy Wojciecha Korfantego 
2. Główne prace malarskie poprzedziło 
porządkowanie instalacji teletechnicz-
nych do wspólnych korytek i wymia-
na korytarzowego oświetlenia z czuj-
nikami ruchu na ledowe. Z kolei wyko-
py, jakie są systematycznie prowadzo-
ne na zewnątrz przed wejściami do kla-
tek, wiążą się z działaniami, zmierzają-
cymi do poprawy odprowadzenia wody 
deszczowej z budynku do studni.

Administracja zleciła firmie zewnętrz-
nej wymianę kaset domofonowych 
z systemu analogowego na cyfrowy 
w budynku przy ulicy Hermana Wró-
bla 1A, B.

Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych i według potrzeb pro-
wadzone są drobne roboty dekarskie 
na dachach budynków, ostatnio na 
przykład przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 7B.

Bardzo ważną kwestią jest uszczel-
nianie instalacji gazowych budynków 
po przeprowadzonych przeglądach 
gazowych.

W osiedlu „Tuwima”, według po-
trzeb, przeprowadzono też akcję przy-
cinki gałęzi drzew.

Osiedle „Młodych”
Tempo prac związanych z docieple-

niem budynku przy ulicy Jana Stę-
ślickiego 1-2 zależy od warunków 
atmosferycznych. Szeroko zakro-
jone roboty związane z usuwaniem 
płyt acekolowych i blach trapezowych 
i dalej – wykonaniem elewacji w pro-
cesie termomodernizacji są jednak 
z tygodnia na tydzień coraz bardziej 
zaawansowane.

Na ten rok przewidziano wymianę 
kolejnych dźwigów osobowych w wy-
sokich budynkach osiedla „Młodych”. 
W tej chwili takie prace realizowane są 
aż w czterech klatkach schodowych:

- ZHP 10 i 11
oraz
- Szarych Szeregów 2
- Bohaterów Westerplatte 6.
W dwóch pierwszych (przy ZHP) 

prace są bardzo zaawansowane.

Inne roboty, jakie prowadzone są 
w budynkach przy ulicy ZHP 10 i 11 
obejmują wyprowadzenie instalacji 
deszczowych z mieszkań (kilku pio-

nów) w jeden pion deszczowy znajdu-
jący się na korytarzu.

Od pierwszych tygodni roku admini-
stracja zleciła malowanie jednocześnie 
kilku klatek schodowych budynku przy 
ulicy Bohaterów Westerplatte 4-12. 
Na pewno prace remontowe potrwa-
ją tutaj kilka tygodni ze względu na to, 

że jest to wysoka zabudowa, ale część 
z nich jest już gotowa. Wśród robót to-
warzyszących są między innymi: wy-
miana okien w klatkach schodowych, 
grzejników na parterach oraz domo-
fonów na cyfrowe, tam gdzie jeszcze 

takiej instalacji nie ma (Boh. Wester-
platte 8 i 12).

Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych administracja zleca 
wycięcie drzew, na jakie uzyskano 
zgody Urzędu Miasta – na przykład 
przy ulicy Boh. Westerplatte 12.

Osiedle „Bańgów”
Wkrótce odmalowane zostaną dwie 

kolejne klatki schodowe osiedla – przy 
ulicy Władysława Reymonta 42 i 44. 

Zanim jednak do tego dojdzie, w tej 
chwili montowane są korytka pozio-
me przeznaczone na instalacje multi-
medialne rozmieszczone dotychczas 
na ścianach. 

W klatkach schodowych przy ulicy 
Władysława Reymonta 2-10, a pre-
cyzyjniej – pod attykami na elewacji, 
na sugestie mieszkańców i przed roz-
poczęciem sezonu lęgowego ptaków, 
zamknięto otwory przed gołębiami za-
nieczyszczającymi tamtejsze elewacje 
i balkony.

Działania administracji skupiają się 
w dalszym ciągu głównie na pilotowa-
niu przeglądów instalacji gazowych 
i wentylacji, wymiany kolejnych wodo-
mierzy w mieszkaniach czy bieżących 
naprawach, które telefonicznie czy e-
-mailowo sygnalizują mieszkańcy osie-
dla zgłaszający problem. 

Gdy w lutym pojawiły się dodatnie 
temperatury administracja zleciła przy-
cinkę pielęgnacyjną niektórych gałę-
zi drzew.

Osiedle „Centrum”
W tej chwili z zadań, jakimi zajmu-

je się osiedlowa administracja war-
to wspomnieć przede wszystkim o re-
alizacji prac związanych z estetyzacją 
wielopiętrowej klatki schodowej przy 
ulicy Powstańców 54C. Przed malo-
waniem do specjalnie przygotowanych 

ciąg dalszy na str. 17

os. „Młodych”. Remonty klatek schodowych postępują  os. „Młodych”. Remonty klatek schodowych postępują  
– Bohaterów Westerplatte 4-12– Bohaterów Westerplatte 4-12

os. „Bańgów”. Pod attykami os. „Bańgów”. Pod attykami 
zamknięto otwory  zamknięto otwory  

– Wł. Reymonta 2-10– Wł. Reymonta 2-10

Nie tylko w klatkach
Najwięcej zadań remontowych w pierwszym kwartale roku prowadzo-

nych jest wewnątrz klatek schodowych. Po pierwszych, jeszcze zim-
nych dniach lutego, później, wraz ze wzrostem temperatury i stopnieniem 
śniegu, osiedlowe administracje coraz śmielej zaczęły zlecać prace, które 
można wykonywać na świeżym powietrzu…
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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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„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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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Nie tylko w klatkachNie tylko w klatkach

os. „Michałkowice”. Wkrótce znikną z elewacji budynku os. „Michałkowice”. Wkrótce znikną z elewacji budynku 
płyty acekolowe… – Kościelna 36płyty acekolowe… – Kościelna 36

os. „Chemik”. Roboty dekarskie prowadzone są przy os. „Chemik”. Roboty dekarskie prowadzone są przy 
plusowych temperaturach – W. Wróblewskiego 49plusowych temperaturach – W. Wróblewskiego 49

os. „Bańgów”. Przed malowaniem montowane są poziome os. „Bańgów”. Przed malowaniem montowane są poziome 
korytka na instalacje multimedialne – Wł. Reymonta 42, 44korytka na instalacje multimedialne – Wł. Reymonta 42, 44

os. „Młodych”. Docieplenie postępuje  os. „Młodych”. Docieplenie postępuje  
– J. Stęślickiego 1-2– J. Stęślickiego 1-2

os. „Michałkowice”. Koniec prac na jednym budynku, os. „Michałkowice”. Koniec prac na jednym budynku, 
początek na sąsiednim – Kościelna 34-36początek na sąsiednim – Kościelna 34-36

os. „Tuwima”. Niebawem wymiana kaset os. „Tuwima”. Niebawem wymiana kaset 
domofonowych – H. Wróbla 1A, Bdomofonowych – H. Wróbla 1A, B

os. „Centrum”. Trwa remont klatki, w tym os. „Centrum”. Trwa remont klatki, w tym 
porządkowanie instalacji multimedialnych  porządkowanie instalacji multimedialnych  

– Powstańców 54C– Powstańców 54C

W osiedlach przycinano gałęzie  W osiedlach przycinano gałęzie  
i wycinano wskazane drzewai wycinano wskazane drzewa
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Chemik”. Mieszkańcy wieżowców składować zbiorczo os. „Chemik”. Mieszkańcy wieżowców składować zbiorczo 
surowce wtórne będą wyłącznie na zewnątrz surowce wtórne będą wyłącznie na zewnątrz 

 - W. Wróblewskiego 69-71-73 - W. Wróblewskiego 69-71-73

os. „Węzłowiec”. Odnowiono kilka kolejnych  os. „Węzłowiec”. Odnowiono kilka kolejnych  
klatek schodowychklatek schodowych

os. „Węzłowiec”. Wymiana przyłącza zewnętrznego zimnej os. „Węzłowiec”. Wymiana przyłącza zewnętrznego zimnej 
wody – Grunwaldzka 4 i 6wody – Grunwaldzka 4 i 6

os. „Michałkowice”. Problem z kanalizacją powinien os. „Michałkowice”. Problem z kanalizacją powinien 
po dużych robotach ustąpić - Pocztowa 14po dużych robotach ustąpić - Pocztowa 14

os. „Węzłowiec”. Odejście od instalacji domofonowej os. „Węzłowiec”. Odejście od instalacji domofonowej 
analogowej na rzecz cyfrowej  analogowej na rzecz cyfrowej  

w kilku kolejnych klatkachw kilku kolejnych klatkach

os. „Michałkowice”. Wymiana odcinka kanalizacji od os. „Michałkowice”. Wymiana odcinka kanalizacji od 
budynku do studni – Przyjaźni 10budynku do studni – Przyjaźni 10

os. „Bańgów”. Już po przycince os. „Bańgów”. Już po przycince 
pielęgnacyjnejpielęgnacyjnej

os. „Młodych”. Nowe kabiny os. „Młodych”. Nowe kabiny 
dźwigowe wkrótce będą pracować  dźwigowe wkrótce będą pracować  

– ZHP 10 i 11– ZHP 10 i 11
os. „Młodych”. Remont klatek w toku os. „Młodych”. Remont klatek w toku 

– Bohaterów Westerplatte 4-12– Bohaterów Westerplatte 4-12
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Siemianowice Śląskie, 

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL

s-
69

4/
10

-2
0

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

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

www.dekorexpert.pl godziny pn-pt 9-17, sb 9-13

s-550/10-20

Zmiana warty Zmiana warty 
w ADM „Węzłowiec”w ADM „Węzłowiec”

OdOd 1 marca br. kierownikiem administracji 
„Węzłowiec” jest Edyta Bratek. Zastąpiła 

ona na tym stanowisku Piotra Iwaniaka, który od-
szedł na emeryturę.

Nowa kierownik z Siemianowicką Spółdzielnią Miesz-
kaniową związana jest od ponad 30 lat. Ostatnich kilka-
naście pełniła funkcję zastępcy kierownika innej admi-
nistracji - os. „Chemik”. rg
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białych korytek, różni operatorzy multi-
medialni zobowiązali się włożyć swoje 
kable, co przełoży się na poprawę po-
rządku na ścianach klatki. Oświetlenie 
z czujnikami zmieni się od teraz z tra-
dycyjnego na ledowe. Wkrótce i ściany 
stopniowo od ostatniego piętra po par-
ter będą odmalowywane.

Trwają przeglądy instalacji gazowej 
i wentylacji w budynkach przy ulicach:

- Ryszarda Gansińca,
- Kruczej,
- Kolejowej.
Administracja wykonuje też pierwsze 

prace związane z usuwaniem skutków 
zimy, jakie uwidoczniły się na niektó-
rych budynkach. Przy Komuny Pa-
ryskiej 3 zauważono przeciek do su-
szarni na ostatniej kondygnacji, wy-
konano więc drobne roboty dekarskie. 
Z kolei przy ulicy Ryszarda Gansiń-
ca 2 jest potrzeba, by wymienić nie-
szczelną klapę na dach. W tej chwi-
li została ona tylko doraźnie zabezpie-
czona.

Osiedle „Michałkowice”
Największe i najważniejsze na ten 

moment prace remontowe prowadzo-
ne w Michałkowicach dotyczą rozpo-
częcia robót związanych między inny-
mi z usuwaniem płyt acekolowych za-
wierających azbest i wykonania ter-
momodernizacji kolejnego budynku – 
przy ulicy Kościelnej 36. Rusztowa-
nia przeniesiono pod koniec lutego 
z sąsiedniego domu przy Kościelnej 
34. Tam bowiem te potężne roboty na 
wszystkich czterech elewacjach, po 
kilku miesiącach prac, zakończyły się 
już na dobre.

Powolutku dobiegają końca prace, 
zainicjowane pod koniec stycznia na 
zlecenie Wodociągów Siemianowic-
kich „Aqua Sprint” obejmujące kolejny 
etap wymiany sieci kanalizacyjnej przy 
ulicy Pocztowej wraz z przyłączem do 
budynku – rejon Pocztowej 14. Inwe-
stycja ma na celu między innymi wy-
kluczenie problemu zalewania piwnic 
tej części Michałkowic.

Problemy z „wysłużeniem się” ka-
nalizacji a przez to zalewaniem piwni-
cy odczuwali też mieszkańcy budyn-
ku przy ulicy Przyjaźni 10. W drugiej 

połowie lutego robotnicy zajęli się wy-
mianą odcinka przyłącza kanalizacji 
do studni, stąd widoczny przekop przy 
klatce schodowej.

Osiedlowi konserwatorzy zajmują 
się realizacją zgłoszeń związanych 

z drobnymi awariami, o jakich miesz-
kańcy informują administrację.

Osiedle „Węzłowiec”
W kolejnych budynkach osiedla „Wę-

złowiec” przy ulicach:
- Władysława Łokietka 18, 20, 24,
- Grunwaldzkiej 16A, B, C
wykonano prace budowlano-malar-

skie. Pomalowano ściany i sufity kla-
tek schodowych, wybiałkowano ganki 
piwniczne oraz wyremontowano wia-
trołapy.

Kilka kolejnych klatek schodowych 
ma również nową cyfrową instalację 
domofonową. Są to:

- Wł. Łokietka 2A i B,
- Grunwaldzka 16A, B, C,
- Grunwaldzka 9A i B.
Obecnie do budynków tych można 

wejść korzystając z kodów cyfrowych 
oraz kluczy elektronicznych. Na gale-
riach budynku Grunwaldzka 9 wyko-
nano także wyżej wymienione kosz-
towne prace.

Podwykonawca Wodociągów Siemi-
anowickich „Aqua Sprint” wymienia 

przyłącze zewnętrzne zimnej wody do 
budynków przy ulicy Grunwaldzkiej 
4 i 6. Stare stalowe, skorodowane ru-
ry zastąpione zostają nowymi wysokiej 
jakości z tworzywa sztucznego.

Osiedle „Chemik”
Tegoroczny plan remontów w więk-

szości składa się z punktów, które są 
do wykonania na wolnym powietrzu 
a ich realizacja uzależniona jest od ko-
rzystnych warunków atmosferycznych, 
w pierwsze zimowe tygodnie nie dzie-

je się w osiedlu zbyt wiele. Zadania ja-
kie zleca administracja dotyczą głów-
nie przeglądów i okresowych kontroli 
oraz pomiarów bądź drobnych napraw 
wykonywanych przez konserwatorów. 

Administracja, gdy już pojawiły się ku 
temu odpowiednie warunki, zleciła do 
wykonania roboty dekarskie na dwóch 
kolejnych budynkach – najpierw przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 49, 
później przy 47.

W budynkach przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 69-71-73 nastąpiły 
zmiany, jeśli chodzi o miejsce składo-
wania odpadów segregowanych. Do-
tychczas mieszkańcy mogli groma-
dzić je w pojemnikach na korytarzach. 
W odpowiedzi jednak na postulaty lo-
katorów a przede wszystkim po decy-
zji straży pożarnej odnoszącej się do 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
części wspólnych budynków (papier, 
plastik – materiały łatwopalne) zdecy-
dowano o usunięciu tych pojemników 
a równocześnie dostawieniu nowych 
w pobliżu, ale już na zewnątrz.  rg 

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

Nie 
 tylko 

w klatkach

ciąg dalszy ze str. 12

os. „Młodych”. Nie ma śladu po acekolach – J. Stęślickiego 1-2os. „Młodych”. Nie ma śladu po acekolach – J. Stęślickiego 1-2

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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ciąg dalszy ze str. 11
uważyłem aby gdziekolwiek na osiedlu 
ktoś miał centralnie za oknem pojemni-
ki do segregacji o osiedlach zamknię-
tych nie wspomnę. W załączniku prze-
syłam kilka zdjęć.

Z poważaniem
Lokator z Okrężnej

Adres do wiadomości redakcji.
Nazwisko w adresie mail.

Ps. Dodam jeszcze że pracownicy 
dbający o porządek robią co mogą, ale 
co z tego jak reszta ma to za nic, bo 
ktoś za nimi posprząta.

Zarząd SSM: Informujemy, że po-
jemniki na odpady segregowane 
przy ul. Okrężnej 13-15 w Siemiano-
wicach Śl. zostały wystawione w ww. 

miejscu jesienią 2014 roku, do cze-
go Spółdzielnia została zobligowana 
ustawą „śmieciową” z dnia 01. 07. 
2013 r. Pragniemy podkreślić, że wy-
znaczone miejsce wraz z nowo wy-
budowanym w roku 2014 śmietni-
kiem było pierwszym w zasobach 
Osiedla im. Juliana Tuwima. Przed-
miotowe miejsce jako jedyne z moż-
liwych, przeznaczone jest dla miesz-
kańców budynków Okrężna 13 i 15.

Jednocześnie informujemy, że har-
monogram odbioru surowców wtór-
nych ustalany jest przez Urząd Mia-
sta Siemianowice niezależnie od 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, jednakże ADM na bieżąco 
interweniuje u Wykonawcy w przy-
padku stwierdzenia przepełnionych 
pojemników na surowce wtórne.

Od redakcji: Tytuł od nadawcy e-
-maila.

Dla kogo parking?
Dzień dobry

Jestem mieszkańcem osiedla „Che-
mik”. Mam takie pytanie czy par-
king przy ulicy Wróblewskiego 61-

63 jest przeznaczony dla mieszkań-
ców (członków spółdzielni) czy dla pań 
ze wszystkich sklepów i ich klientów 
a także dla rodziców dzieci ze żłob-
ka. Wydaje mi się głupie tłumaczenie 
ja tylko na chwile. To my lokatorzy ma-
my parkować na parkingu przy PKO 
a wszyscy inni pod naszymi oknami. 

Jest jeszcze sprawa miejsc dla inwali-
dów jest coraz więcej osób z tak zwa-
ną niebieską kartą a na przykład na ul. 
Wróblewskiego 61 na miejscu dla in-
walidy parkuje sobie Pan z… z ryn-
ku jest uprawniony, ale on chyba mo-

że parkować na parkingu wzdłuż skle-
pów tam też jest wyznaczone miejsce. 
Najgorzej wychodzi na tym mężczyzna 
poruszający się o kulach, a nie może 
zaparkować pod swoim domem. Dla-
czego nie można dać tabliczki, że jest 
to parking przeznaczony dla lokato-
rów tych budynków albo zamontować 
szlaban. W centrum Siemianowic na 
wieżowcach koło ronda takie tabliczki 
funkcjonują, a na ulicy Kopernika jest 
szlaban chociaż nie ma tam takiego 
ruchu, jak na Wróblewskiego.

Pozdrawiam
i czekam na odpowiedź.

Mieszkaniec Osiedla „Chemik”
- dane do wiadomości redakcji

Zarząd SSM: Parkingi na naszych 
osiedlach są ogólnodostępne dla 
wszystkich mieszkańców. Istnie-
je również możliwość skorzystania 
z parkingu przez inne osoby, któ-
re mogą być również mieszkańca-
mi naszej Spółdzielni. To także kwe-
stia parkowania w tym rejonie osób 
znajomych i rodzin. Stąd też nie jest 
możliwe postawienie znaku o moż-
liwości parkowania tylko przez 

mieszkańców rejonu przy ul. Wró-
blewskiego 61-63.

Gołębie
Dzień dobry

Dzisiaj dotarł do mnie lutowy nu-
mer gazetki „Moja Spółdzielnia”. Jest 
w niej, bardzo moim zdaniem po-
trzebny, artykuł „Jak dokarmiać, to nie 
w środku osiedla”.

I właśnie w tej sprawie piszę. Loka-
tor mieszkania numer... bloku Okręż-
na 3 notorycznie zaśmieca osiedle ka-
wałkami jedzenia oraz plastikowymi 
pojemnikami. Po zwróceniu mu uwagi, 
że dokarmianie gołębi na osiedlu jest 
zabronione, w odpowiedzi usłyszałem 
(dosłowny cytat) „Ty, k..., szmaciarzu”. 
Uznałem, że dalsza rozmowa z tą oso-
bą nie ma sensu i dlatego piszę ten list 
z prośbą o interwencję.

Pierwszy raz w życiu zdarza mi się 
napisać tak zwany donos, ale chyba 
nic innego nie poskutkuje. Moje para-
pety są już całe zniszczone przez żrą-
ce gołębie odchody. Proszę o inter-
wencję i informację, czy dało się coś 
w tej sprawie zrobić. Gdyby ten list 
miał być wydrukowany w „Dyżurze re-
daktora”, proszę o niepodawanie mo-
ich danych osobowych (osoba o której 
piszę jest wulgarna i nie wiem do cze-
go jeszcze zdolna).

Pozdrawiam.
Mieszkaniec

- dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: Problem dokarmiania 

gołębi był wielokrotnie poruszany 
przez mieszkańców i wielokrotnie 
opisywany w gazecie „Moja Spół-
dzielnia”. Niezależnie od tego Admi-
nistracja wystosuje pismo do osoby 
dokarmiającej gołębie o zaniecha-
nie tych działań. Dokarmiając gołę-
bie nie tylko zaśmiecamy nasze oto-
czenie, ale również przyczyniamy 
się do przyrostu populacji szczurów 
w danym rejonie.

Oświetlenie Rynku
Dzień dobry

Już od dłuższego czasu nosiłem 
się z napisaniem tego maila i w koń-
cu stało się. Chciałem poruszyć spra-
wę oświetlenia Rynku Bytkowskiego, 
a konkretnie zainstalowanych na nim 
latarni. Czy istnieje cień szansy, że za-
instalowane tam klosze w postaci kuli 
da się wymienić na klosze „z daszka-
mi”, które będą kierowały światło tych 
latarni w stronę ziemi, a nie „w niebo” 
i ludziom do mieszkań? Zdaję sobie 
sprawę, że dużo czasu minęło od mo-
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mentu instalacji tych latarni, być może 
wtedy to było modne, a same klosze 
przydymione w górnej części w pew-
nym stopniu tłumiły światło w stronę 
góry, jednakże w chwili obecnej, po 
wspomnianym wcześniej przydymie-
niu kloszy w większości nie ma już śla-
du i większość swojej mocy świetlnej, 
którą mogłyby kierować w stronę ziemi 
i chodników, kierują „w eter” i na oko-
liczne budynki. Czynnikiem potęgują-
cym ten efekt jest fakt, że niedziałają-
ce lampy sodowe są wymieniane na 
ich ledowe odpowiedniki, które „walą 
po oczach” niemiłosiernie(...)

Chciałem jeszcze poruszyć inną 
kwestię, a mianowicie ozdób świątecz-
nych na tych lampach. Pominę mo-
że kwestię wyglądu tych „ozdób”, bo 
o gustach się nie dyskutuje, to jednak 
chciałem zwrócić uwagę na pewną za-
leżność, mianowicie odkąd były one 
zawieszone, dziwnym zbiegiem oko-
liczności dużo żarówek przestało dzia-
łać, a wręcz całe lampy. Dzisiaj, co 
przesyłam na zdjęciu, oświetlenie Ryn-
ku w ogóle już nie działa. Czy tak to 
powinno wyglądać? Nie sądzę.

Sprawa trzecia – chodzi o lampę nad 
parkingiem pomiędzy blokami Wró-
blewskiego 73 i 71. Od paru lat obser-
wuję, jak każdego roku odpada beton 
z tego słupa odsłaniając w wielu miej-
scach jego zbrojenie. Dodatkowo cały 
słup od dłuższego czasu jest już prze-
chylony. Biorąc pod uwagę, że między 
tymi blokami praktycznie ciągle wie-
je, tylko patrzeć jak w pewien piękny 
dzień ten słup się złamie i spadnie ko-
muś na auto. Może warto przemyśleć 
także kwestię kąta pod jakim jest za-
montowana ta oprawa, bo uwzględ-
niając kąt pochylenia słupa (o którym 
pisałem wcześniej), świeci już ona 
chyba pod kątem bliskim 30-40 stop-
ni oświetlając w dużej mierze blok na 
przeciwko zamiast parking.

Bardzo proszę o ustosunkowanie się 
do powyższych kwestii.

Pozdrawiam
Przemysław, Wróblewskiego 73

- dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: Podzielamy pogląd 

co do bardziej ekonomicznego spo-
sobu oświetlenia Rynku Bytkow-
skiego. Dlatego Zarząd Spółdzielni 
rozważy możliwość wymiany opraw 

na Rynku Bytkowskim w kolejnych 
latach.

Odnośnie zgłaszanego przez Pa-
na problemu wadliwego oświetle-
nia świątecznego na Rynku Bytkow-

skim, Administracja osiedla „Che-
mik” poczyni starania by w kolej-
nym sezonie świątecznym ozdoby 
były technicznie sprawne.

W odpowiedzi na trzecią porusza-
ną przez Pana sprawę informujemy, 
że właścicielem słupów oświetle-
niowych na parkingu pomiędzy bu-
dynkami przy ul. Wróblewskiego 73 
i 71 jest firma Tauron Dystrybucja. 
Ze względu na zły stan technicz-
ny wspomnianych słupów Admini-
stracja osiedla „Chemik” niezwłocz-
nie zwróci się do firmy Tauron Dys-
trybucja z prośbą o wymianę przed-
miotowych słupów.

Od redakcji: W tekście dokona-
no skrótu. Informujemy, że zdjęcia nie 
nadawały się do publikacji na stronach 
cz-b.

Plusy i  minusy... mrozu
Witam

Chciałbym poruszyć problem odpa-
dów organicznych na osiedlu Węzło-
wiec przy ulicy Jagiełły 25-31.

Przesyłam dwa zdjęcia pojemników 
wraz z ich otoczeniem. Dobrze, że 
w tej chwili mamy mroźne dni i nie 
czuć fetoru. Nie wyobrażam sobie co 
się będzie działo w cieplejsze dni lub 

latem. W tej chwili całe stada wron 
i kawek rozwalają całe góry śmieci wo-
kół przepełnionych pojemników. Moż-
na tylko czekać, aż zastąpią je ca-
łe stada szczurów. Trzeba coś z tym 
zrobić, albo większa ilość pojemni-
ków, albo większe pojemniki, a naj-
lepiej częstszy odbiór. Bo wg mnie 
dwa pierwsze sposoby także mogą 
spowodować pojawienie się niechcia-
nych gryzoni. Ja rozumiem segrega-
cję śmieci, ale co ona daje, skoro 
większość odpadów organicznych jest 
wyrzucana do pojemników lub obok 
nich w workach foliowych, a najwięk-
sza ilość znajduje się po prostu w zwy-
kłych śmietnikach.

Z poważaniem
Henryk, ul. Wł. Jagiełły

- adres do wiadomości redakcji
  Zarząd SSM: W poruszanej przez 

Pana sprawie Administracja osiedla 
„Węzłowiec” interweniowała wielo-
krotnie u Wykonawcy usług.

W okresie, który Pan opisuje wy-
stępowały znaczne temperatury 
ujemne, zwłaszcza bardzo niskie 
w nocy. Na skutek mrozu zawartość 
(odpady) przymarzała do pojemni-
ków uniemożliwiając ich skuteczne 
opróżnienie przez pracowników.

Obecnie nie odnotowujemy pro-
blemów z nieterminowym wywozem 
odpadów biodegradowalnych.

 
Odśnieżanie

Dzień dobry
Piszę w imieniu mieszkańców Ja-

giełły 9. Przed naszym blokiem pra-
wie w ogóle nie jest odśnieżona droga 
i parking, duży pług nie wjedzie. Pomi-
mo licznych interwencji w administracji 
i zapewnień, że przyjedzie mały pług 
do tej pory nie dojechał. Dwa lata temu 
jeździł mały pług i było bezpiecznie.

Pozdrawiamy czekając na odwilż
Mieszkaniec

- dane do wiadomości redakcji
Zarząd SSM: Po interwencjach 

mieszkańców budynku przy Wła-
dysława Jagiełły 9 parking zo-
stał odśnieżony przez konserwato-
rów ADM. Administracja biorąc pod 
uwagę doświadczenia mijającego 
okresu zimowego rozważy zmianę 
firmy biorącej udział w akcji zima na 
części Osiedla „Węzłowiec”.

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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Wrażliwy odbiorca, dodatek energetyczny, mieszkaniowy, dopłata do czynszu

P o m ó ż  s o b i e
Mając finansowe problemy pa-

miętajmy o możliwości ubiega-
nia się o pomoc państwa.

DoDatek mieszkaniowy przysługuje:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

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

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

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

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

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

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

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

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, dający podsta-
wę do przyznania dodatku mieszka-
niowego. Za podstawę przyjmuje się 
kwotę najniższej emerytury, która od 
1. 03. br. wynosi 1250,88 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. 
2.189,04 zł,

- 125% tej kwoty w gospodarstwie wie-
loosobowym, tj. 1.563,60 zł.

Kwota brutto to kwota bez składki:
- emerytalnej,

- rentowej,
- chorobowej.

 Do dochodu nie wlicza się m.in. 
świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-

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

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

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

Normatywna powierzchnia użytkowa 
lokalu nie może przekraczać dla:

1 osoby – 35 m2 (+30% tj. 45,50 m2)
2 osób – 40 m2 (+30% tj. 52 m2)
3 osób – 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
4 osób – 55 m2 (+30% tj. 71,50 m2)
5 osób – 65 m2 (+30% tj. 84,50 m2)
6 osób – 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
a na każdą następną osobę 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. jeże-
li wniosek złożymy np. do końca mar-
ca, to po jego pozytywnym rozpatrze-
niu przyznany dodatek otrzymamy od 
1 kwietnia.

DoDatek energetyczny

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

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

wrażliwy oDbiorca

Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszka-

niowy,
- jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycz-
nej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,

- mieszka w miejscu dostarczania 
energii.

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

Dodatek mieszkaniowy
a dopłata do czynszu

– kiedy można uzyskać?
Od 5 stycznia 2021 r. ruszyły dopła-

ty do czynszu dla osób, których do-
chody pogorszyły się wskutek korona-
wirusa SARS-CoV-2 czy choroby CO-
VID-19. Wnioski można składać do 
31 marca 2021 r. Takie świadczenie 
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jest przyznawane wraz z dodatkiem 
mieszkaniowym.

Mogą się o nie starać najemcy lub 
podnajemcy mieszkań prywatnych, 
spółdzielczych, komunalnych i TBS.

Aby uzyskać świadczenie, należy 
w urzędzie gminy złożyć wniosek o doda-
tek mieszkaniowy z adnotacją, że chce 
się uzyskać także dopłaty do czynszu.

O dopłatę do czynszu mogą ubie-
gać się osoby, które spełniają 
wszystkie kryteria wymagane przy 
dodatku mieszkaniowym. Jednak to 
nie wszystko, muszą one także móc wy-
kazać za pomocą dokumentów, że ich 

średni miesięczny dochód na osobę 
w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem 
wniosku był o co najmniej 25 proc. 
niższy niż dochód w roku 2019. Do-
datkowo należy udowodnić, że przed 14 
marca 2020 r. było się najemcą lub pod-
najemcą lokalu mieszkalnego.

Dopłata do czynszu będzie przyzna-
wana przez gminę wraz z dodatkiem 
mieszkaniowym i będzie wypłacana 
maksymalnie przez pół roku.

Jeśli chodzi o wysokość dodatku 
mieszkaniowego z dopłatą do czyn-
szu, maksymalnie może ona wynieść 
75 proc. stawki czynszu, jednak nie 

więcej niż 1 500 zł miesięcznie.
Szczegółowe informacje o wszel-

kich kryteriach przyznawania finan-
sowej pomocy państwa, związane 
z indywidualnymi sytuacjami życio-
wymi, zainteresowani 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.
W publikacji wykorzystano fragment materiału 

za: businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy

Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny!  Nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego, osobę potrzebującą pomocy  
alarmuj!

Tegoroczna zima pochłonęła już 53 ofiary. Tragicznie 
zapisały się dwa pierwsze miesiące. W styczniu za-

marzły 22 osoby, a w lutym 21.
Zima pokazała więc swoje pazurki. Chociaż do początku 

wiosny już blisko to jeszcze długo bardzo realnym będzie 
niebezpieczeństwo śmiertelnego wychłodzenia organizmu. 
Zagrożenie to rośnie gwałtownie tym bardziej im słupek 
w termometrze spada coraz bardziej poniżej zera. Nieste-
ty, przypadki zamarznięcia ludzi dotyczą nie tylko osób bez-
domnych. Dla tych ostatnich jednak jesień, zima czy wcze-
sna wiosna to najtrudniejszy czas do jako takiego funkcjo-
nowania. Niewiele trzeba, by słabo okryty, często niedoży-
wiony organizm błyskawicznie się wychłodził do zamarznię-
cia włącznie. Stąd tak ważnym jest, by natychmiast reago-
wać, gdy widzimy, jakąś niepokojącą sytuację.

Miarą naszego człowieczeństwa jest pomaganie innym, 
szczególnie słabszym, dzieciom, osobom starszym i bezdom-
nym. Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy niepokojące sytuacje.

987 – pamiętajmy 
od 1. 11. 2020 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Katowicach pod tym numerem działa info-
linia dla bezdomnych.

W okresie zimowym tam można uzyskać informacje 
o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. 
Infolinia funkcjonuje całodobowo, w każdym dniu tygodnia 
i obejmuje swym zasięgiem całe województwo śląskie. Po-
łączenie z numerem 987 jest całkowicie bezpłatne zarów-
no z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych.

Pamiętajmy:
Pomocy dla bezdomnych możemy szukać telefonując 

całodobowo pod numery:
- 987 – infolinia dla bezdomnych,

- 112 – Służby Ratownicze
- 997 – Policja,

- 986 – Straż Miejska Siemianowice Śląskie
32 228-47-00,

e-mail: dyzurny@sm.siemianowice.pl
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

32-220-01-80
Zwracajmy uwagę na przypadkowo napotkane osoby, 

które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy 
obojętni na widok osób leżących czy nazbyt długo sie-
dzących, jak i zbyt lekko ubranych w stosunku do panu-
jących warunków atmosferycznych deszcz, mróz, śnieżyca.

Szczególną pieczą otoczmy dzieci i osoby starsze.
O każdej niepokojącej sytuacji najlepiej natychmiast informujmy służby ratownicze.

Pamiętajmy: Od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy może zależeć czyjeś życie.
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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

MIESZKANIOWE

DO WYNAJĘCIA mieszkanie dwupo-
kojowe 48 m2, „Węzłowiec”,  
 tel. 507 635 735

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

POSIADAM do wynajęcia M-2 na Ko-
muny Paryskiej,  tel. 603 930 265

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

PSZCZELNIK. Do wynajęcia 4-poko-
jowe 79 m2 po remoncie, umeblowa-
ne,  tel. 605 762 766

SPRZEDAM 2-pokojowe mieszkanie 
na Bytkowie w niskim bloku,  
 tel. 695 233 337

ZAMIENIĘ mieszkanie własnościo-
we 2-pokojowe z 3 piętra na parter 
z balkonem na takie same (49 m2) też 
z balkonem, 
  tel. 735 292 346, 723 385 916

ZAMIENIĘ mieszkanie 47 m2, parter, 
2 pokoje, balkon na większe lub dom. 
Spłacę zadłużenie lub dam odstępne, 
  tel. 663 237 801

RÓŻNE

KUPIĘ ogródek działkowy w Siemia-
nowicach lub okolicy, do remontu lub 
zaplanowany pod dziecko,  
 tel. 733 433 143

KUPIĘ antyki, starocie, akordeon, 
  tel. 518 228 772
KUPIĘ ogródek działkowy 
 tel. 518 977 452

SAMOCHODOWE
AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191
KUPIĘ garaż, Okrężna lub os. Tuwi-
ma, Chemik, Młodych, Bytków,  
 tel. 733 433 143
KUPIĘ garaż i mieszkanie 2 pokoje 
w Siemianowicach Śląskich,  
 tel. 881 652 241
KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276
SPRZEDAM garaż przy ulicy Kapicy,  
 tel. 698 773 040

SUDOKU 3 /21 (BARDZO TRUDNE!!!)

9 3 5 8

1 6 2

9 2

3 7 4

8 9

6 1 5

8 9

1 6 9

9 5 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 2/21

4 7 5 3 8 2 1 9 6

1 6 2 4 7 9 5 3 8

8 3 9 5 6 1 2 4 7

2 8 1 6 3 5 4 7 9

5 4 6 1 9 7 3 8 2

3 9 7 2 4 8 6 5 1

9 1 3 8 5 6 7 2 4

6 5 8 7 2 4 9 1 3

7 2 4 9 1 3 8 6 5

P o ł a m  g ł o w ę
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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

Z A W I E S Z O N E

REMONTY łazienek, 
tel. 511 155 004  

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

AWARIE elektryczne. Wymiana tablic 
licznikowych - bezpiecznikowych, 
instalacje elektryczne, wymiana - 
modernizacja,        tel. 662 653 111 

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

CHEMIA, matematyka, 
doświadczony nauczyciel, dojazd, 

tel. 609 313 634  

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

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

ELEKTRYCZNE usługi,
 tel. 502 362 393  

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

USŁUGI elektryczne, usuwanie 
awarii, modernizacja tablic 
bezpiecznikowych, tel. 880 587 111

MALOWANIE, tapetowanie, gładzie, 
tel. 609 255 283 

MALOWANIE - tapetowanie, 
tel. 505 859 475

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

Czeka na otwarcie
Zgodnie z wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia w związku z koronawirusem obostrzeniami, placówki kultu-

ry pozostają zamknięte. Mieszkańcy nie mogą więc skorzystać z oferty Domu Kultury „Chemik”.
Ponowne otwarcie uzależnione jest od kolejnych wytycznych sanitarnych.

Remontując minimalizuj hałas. 
Pamiętaj!!! Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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W parku na ławce leży książka. Wi-
dzi ją student prawa. Zaczyna czytać:

- Eee tam. Żadnych opisów mor-
derstw, popełnianych przestępstw... To 
nie dla mnie.

Widzi ją student matematyki:

- Eee tam. Żadnych wzorów, zadań 
algebraicznych... To nie dla mnie.

Podnosi ją student medycyny:
- O! „Pan Tadeusz”! Nie wiem co to 

jest, ale mogę nauczyć się na pamięć.
J K L.

Dlaczego blondynka wyjmuje drzwi 
jak idzie się kąpać?

Bo nie chce żeby ją ktoś podglądał 
przez dziurkę od klucza... 

J K L

Na lekcji polskiego nauczycielka pyta:
- Jaki temat omawialiśmy na ostatniej 

lekcji gramatyki?
- Zaimki - odpowiedział któryś 

z uczniów.
- Jasiu, wymień dwa zaimki!
- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze!

J K L.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Miejsce zamieszka-

nia; 8. Dzielnica Siemianowic Śląskich; 
9. Ugier; 10. Twórca dzieła; 11. Sto-
pień wojskowy; 12. Przedmiot roz-
mowy; 13. Na nim głowa; 15. Mogą 
być tajne; 17. Skręcona lub splecio-
na; 18. Zwierciadło duszy; 19. z Ewą; 
22. Wnuczka Kargula; 23. Mieszka 
za ścianą; 26. cherubinek; 27. Mar-
ka syropów zagęszczanych lub mia-
sto na Malcie; 30. Ciastko z kre-
mem; 31. Ozdobne rośliny kwitną-
ce; 32. Śpiewa gadając; 33. Poddruk, 
apla; 34. Pożądany na plaży; 35. Baj-
kowy niejadek; 36. Stolica Grecji.

PIONOWO: 1. Skrót podpisu; 2. Reszt-
ka świecy; 3. Poręka na wekslu; 4. „Por-
cja” długu; 5. Gatunek; 6. Jedno z na-
szych Osiedli Mieszkaniowych; 7. Żer 
lwa; 13. Kopia pisma; 14. Trzy minu-
ty dla bokserów; 15. Klamra muzyczna; 
16. Kosmaty kuzyn pszczoły; 20. Współ-
lokator; 21. Miasto na Płw. Kolskim; 
23. Tajny schowek; 24. Miejsce na laur; 
25. W aparaturze; 28. Wielkogabaryto-
we, o których pisaliśmy w „Mojej Spół-
dzielni”; 29. Czarny Ląd.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 23 marca br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 3/2021 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 3/2021 r. – decyduje 
data wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 2/2021 z hasłem: Tam dom gdzie 

Twoje serce otrzymują: Jakub Szier, 
ul. H. Wróbla 2, (I nagroda); Emilia 
Krzymińska, W. Wróblewskiego 73 
(II); Anna Kudrykiewicz, ul. Boh. We-
sterplatte 4 (III).

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

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 

adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję 

w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, 

w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-

dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-

kania wskazanego w nadesłanym rozwiąza-

niu) do jednorazowego losowania i publikacji 

jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane 

podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do 

ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania i przeno-

szenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwy-

cięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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Na rozgrzewkę przed Świętami
Za miesiąc Święta Wielkanocne 

i pisząc o tym teraz, przypominamy 
wszystkim zamierzającym wykonać 
we własnym zakresie jeden z naj-

ważniejszych świątecznych przy-
smaków, że czas najwyższy o nim 
pomyśleć. Mowa o domowej szynce. 
Sklepowych mamy mnóstwo ale...

My proponujemy domowej roboty, 
lecz mniej czasochłonną w przygotowa-
niu szynkę z cielęciny i napoje, które na 
nadchodzące słotne dni – wszak w mar-
cu jak w garncu – będą jak znalazł. Po-
lecamy też herbatę z kawałkami świe-
żego imbiru – rozgrzewa mocno.

Napój z miodu z żółtkami – 2-3 łyż-
ki miodu, 2 żółtka, 1-2 cytryny, 2 szklan-
ki mocnego naparu herbaty. Miód utar-
ty z żółtkami wlewać powoli, ciągle mie-
szając, do gorącego naparu herbaty 
z dodatkiem soku wyciśniętego z cy-
tryn. Najlepiej pić gorący. Zamiast her-
baty można sporządzić napój z herba-
tek ziołowych, np. z lipy, czarnego bzu.

Kawa z goździkami i cynamonem - 
6 łyżeczek kawy, cynamon, 3-4 goździ-
ki, 2-3 łyżki cukru pudru, 2 szklanki wo-
dy. Kawę wymieszać z cukrem i przy-
prawami, zalać wrzącą wodą i powo-
li podgrzewać do trzykrotnego lekkiego 
zawrzenia. Na chwilę napój przykryć, 
zamieszać i rozlać do filiżanek.

Szynka cielęca: 2 kg cielęciny z udźca 
bez kości, 2 szklanki mleka, 3 cebule, 3 
marchewki, 2 pietruszki, por, 1/2 sele-
ra, sól. MARYNATA: szklanka winnego 
octu (lub białego wina), 3-4 goździki, po 
6-8 ziarenek ziela angielskiego i pieprzu, 
szczypta cukru. Cielęcinę ułożyć w ka-
miennym garnku, zalać przegotowanym 
mlekiem i na 2 dni wstawić na najniższą 
półkę w lodówce. Z podanych składni-
ków i szklanki wody zagotować maryna-
tę. Mięso wyjąć, osuszyć, ponownie uło-
żyć w kamiennym garnku, zalać maryna-
tą. Przykryć, przycisnąć talerzykiem i ma-
rynować 3-4 dni, codziennie przewraca-
jąc. Wyjęte z marynaty mięso opłukać, 
osuszyć, natrzeć solą. Obrane i umyte ja-
rzyny drobno pokroić, włożyć do rondla, 
zalać marynatą. Cielęcinę ciasno zwinąć, 
związać nitką, włożyć do jarzyn. Gotować 
na małym ogniu od półtorej do 2 godzin. 
Jeśli płynu będzie mało, dodać octu z wo-
dą lub kieliszek białego wina. Zostawić 
w wywarze do ostygnięcia. Podawać na 
zimno, udekorowaną korniszonami i ma-
rynowanymi grzybkami, z sosem zielo-
nym lub tatarskim.

Jak najbardziej. Za-
zwyczaj Baranowi 
wszystko, do czego 
przyłoży rękę, udaje 

się. Jest dobrym organizatorem, po-
siada łatwość nawiązywania kontak-
tów. Wszystko osiąga jakby mimocho-
dem, bez większego wysiłku.

Byk ma trudniej-
szą sytuację. Ow-
szem, sukcesy są 
i jego udziałem, ale 

musi na nie solidnie zapracować. Jest 
zresztą już od czasów szkolnych przy-
zwyczajony do tego, że rzadko coś 
zdobywa bez wysiłku. Za to jego osią-
gnięcia są zazwyczaj trwałe.

Z Bliźniętami róż-
nie bywa. Niektórzy 
ludzie urodzeni pod 
tym znakiem wiele 

w życiu osiągają bez większego wysił-
ku, inni przeciwnie, rzadko cieszą się 
sukcesem. Bywa tak dlatego, że nie 
zawsze potrafią wykorzystać nadarza-
jące się okazje.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Raka 
możesz wiele w ży-
ciu osiągnąć pod wa-

runkiem, że właściwie wybrałeś kieru-
nek działania, czyli po prostu zawód. 
W przeciwnym przypadku Rak będzie 
się męczył, a jego możliwości nie zo-
staną wykorzystane.

Lew podobnie, jak 
Baran jest zazwyczaj 
człowiekiem sukce-
su. Osiągnięcia w na-

uce, czy pracy zawodowej ma dzięki 
wrodzonym zdolnościom i umiejętno-
ści wykorzystywania tego, co przyno-
si los. Dobrze sprawdza się w zawo-
dach, takich adwokat, czy polityk.

Panny mają suk-
cesy, jeśli podejmują 
konkretne, rzeczowe 
działania. Żeby jed-

nak były one widoczne muszą włożyć 
w to dużo pracy i starań. Pomaga im 
wrodzony zmysł praktyczny i rzetelność 
we wszystkim, czego się podejmują.

Wagom sukce-
sy przychodzą za-
zwyczaj łatwo i na-
wet nieoczekiwa-

nie. Sprawdzają się najlepiej w dzia-
łalności artystycznej, czy kulturalnej. 
W tych dziedzinach mogą naprawdę 
zabłysnąć. 

Skorpion zazwyczaj 
osiąga w życiu, to co 
sobie założył, choć 
nie zawsze w zgodzie 

z zasadami etyki, potrafi bowiem bard-
zo bezwzględnie zwalczać przeci-
wników. Wiele zawdzięcza swojej 
przysłowiowej pracowitości.

Strzelec przez ży-
cie idzie beztro-
sko, nie przywiązu-
jąc zbytniej wagi do 

osiągnięć i może właśnie, dlatego suk-
cesy go nie omijają. Gdy ktoś propo-
nuje mu intratne stanowisko sam by-
wa nieco zdziwiony. Jest jednak bar-
dzo sumienny.

Koziorożec jest na-
jbardziej ze wszyst-
kich znaków Zodi-
aku tym, który kon-

sekwentnie dąży do wytkniętego ce-
lu i zazwyczaj go osiąga. A raz już coś 
osiągnąwszy, nigdy się nie wycofuje 
i dąży do dalszych podbojów.

Ryby przez życie 
przechodzą jak-
by zygzakami, Nie-
powodzeniami zbyt-

nio się nie przejmują i gdy raz się 
nie uda podejmują powtórne wysiłki. 
Sprawdza się na nich powiedzenie 
„raz na wozie, raz pod wozem”.

Pod tym znakiem 
rodzą się zazwyczaj 
bardzo zdolni ludzie, 
naukowcy, artyści, 

odkrywcy. Sukcesy przychodzą im 
łatwo i jakby bez wysiłku. Tak się jed-
nak tylko wydaje. W rzeczywistości 
w osiągnięcia wkładają dużo pracy.

Czy jesteś 
człowiekiem 

sukcesu?
O 
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Krótka zima – skutków…
…nie ma – chciałoby się skwitować. Niestety, nawet tych parę tygodni, kiedy rzeczywiście mróz ścisnął, a śniegu 

trochę napadało i zalegał, zrobiło swoje. Pierwsze, wstępne oględziny osiedli pokazują, że będzie co robić. Powo-
lutku można też podsumowywać działania w ramach „Akcji Zima” i to, na ile okazały się one skuteczne, co w przy-
szłości należałoby poprawić?

„Akcja Zima”
Prognozy meteorologów zakładają, 

że zima, jaką mieliśmy mniej więcej 
od 10 stycznia do połowy lutego w na-
szym regionie już się nie pojawi w tym 
sezonie, acz niczego przesądzać nie 
można. Niemniej jest czas do pierw-
szych podsumowań.

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 
zimowego administracje poczyniły stara-
nia, by przygotować się odpowiednio na 
tę porę roku. Poza przeglądem i zabez-
pieczeniem budynków (według potrzeb: 
oszklenie okienek piwniczych, naprawa 
włazów na dach, drzwi wejściowych do 
klatek z regulacją samozamykaczy itp.), 
uzupełniano pojemniki i miejsca składo-
wania w piasek, dozorcom i firmom ze-
wnętrznym przypomniano o kolejności 
(priorytetach) odśnieżania. 

Po 10 stycznia kolejne dni obfitowa-
ły w gęste opady śniegu. Mróz trzymał 
do połowy lutego. W terenie, wtenczas 
w ramach „Akcji Zima”, przy ręcznym 
odśnieżaniu i w podziale na rejony pra-
cowała  grupa ponad 80 osób (z doraź-
nym wsparciem konserwatorów ADM) 
w skali całych zasobów SSM, wspiera-
na przez pojazdy pługopiaskarki i ręcz-
ne odśnieżarki. Według zebranych da-
nych, do 18 lutego zamówiono i dostar-
czono administracjom do rozdyspono-
wania 122 tony piasku.

Administracje osiedli SSM w zimowe 
odśnieżanie tradycyjnie również „włą-
czyły” piasek z osiedlowych piaskow-
nic placów zabaw. Wiosną zostaną one 
uzupełnione nowym. Odśnieżenie cią-
gów komunikacyjnych pieszych i jezd-

nych było sprawą pierwszorzędną w pra-
cy osiedlowych administracji. Od wcze-
snych godzin rannych. Plan był jasny: 
rano, zanim mieszkańcy zaczną opusz-
czać swoje domy w celu pójścia do pra-
cy, sklepów, miejsca newralgiczne zimą 
jak wyjścia z klatek, główne ciągi pie-
sze, schody muszą być „czyste”, w do-
myśle bezpieczne. Podobnie jak ulice, 
ze szczególnym uwzględnieniem wyjaz-
dów z osiedli. Przy padającym w ciągu 
dnia śniegu służby odśnieżające zobo-
wiązane zostały do reagowania.

Z informacji, jakie odbierały od miesz-
kańców administracje, jak i rozmów 
przeprowadzonych z niektórymi miesz-
kańcami naszych osiedli wynika, że 
w większości nie było zastrzeżeń do or-
ganizacji pracy dozorców/firm odśnieża-
jących. Jeśli pojawiły się uwagi do pozio-
mu ich pracy (np. niedokładne odśnieże-
nie schodów, niedostateczna ilość wysy-
panego piasku na jakimś odcinku chod-
nika, odczucie nieodśnieżonego w ogó-
le chodnika przed budynkiem), każdora-
zowo odpowiedzialna za swój rejon od-
śnieżania osoba była o tym powiada-
miana i ponownie instruowana.

Jeśli chodzi o odśnieżanie osiedlo-
wych dróg i parkingów, w trakcie luź-
nych rozmów z niektórymi mieszkańca-
mi-kierowcami zwracali oni uwagę, że: 
są drogi, które okresowo, nawet po od-
śnieżeniu, ze względu na zbitą warstwę 
śniegu, sprawiały trudność w porusza-
niu się samochodem. Zastanawiali się 
przy tym głośno: Czy podjęte działania 
są wystarczające, czy nie należałoby 
pójść w kierunku wykorzystania dodat-

kowo soli drogowej, wyjątkowo, w sy-
tuacjach kryzysowych, będąc przy tym 
świadomym jej szkodliwości dla ogu-
mienia samochodu i środowiska.

„Akcja Zima” będzie jeszcze dokład-
nie podsumowywana. Najważniejsze 
przy tym, by wyciągnąć wnioski, któ-
re mogą procentować w kolejnym se-
zonie zimowym.

Dziury, pęknięcia
Każdy sezon zimowy, poprzez ni-

skie temperatury, śnieg, odwilże, nie-
sie za sobą skutki w postaci pęknięć 
w drogach, nierówności w chodnikach, 
uszkodzeń stopnic schodowych czy 
zalań z dachów. Nie jest inaczej i dzi-
siaj. Po bardzo wstępnych jeszcze 
oględzinach osiedli, a także na pod-
stawie zgłoszeń ze strony mieszkań-
ców, w każdej administracji klaruje się 
lista robót do wykonania.

Dziury i pęknięcia w drogach przy 
ulicy Powstańców 46A-54C, Karo-
la Szymanowskiego czy Walerego 
Wróblewskiego. Uszkodzone stopni-
ce schodowe do klatek schodowych 
przy ulicy Wojciecha Korfantego czy 
Przyjaźni. Zapadnięta kostka bruko-
wa przy studzience (Grunwaldzka 18) 
i nieszczelna klapa na dach budynku 
(Ryszarda Gansińca 3).

Z chwilą pojawienia się odpowied-
nich warunków atmosferycznych do 
wykonania będzie szereg mniejszych 
lub większych robót dekarskich.

W kolejnych tygodniach najpewniej 
wszystko to będzie jednym z waż-
niejszych zadań pilotowanych w pracy 
wszystkich administracji. rg

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Na wolnym powietrzu
Piłkarskie treningi dla dzieci organizowane przez Spółdzielnię zostały 

wznowione. Zajęcia odbywają się jednak nie w salach gimnastycznych 
a na czterech boiskach wielofunkcyjnych. 

Na obiektach sportowych przebywa-
ją wyłącznie dzieci – uczestnicy trenin-
gu i trener. Przed zajęciami wykonuje 
się dezynfekcję. Terminarz na marzec 
przedstawia się następująco:

„Michałkowice”  
(boisko przy ul. Przyjaźni) 

– poniedziałki
- 16.00-16.45 dzieci 7-9 lat, 

- 16.45-17.30 dzieci 10-12 lat.
- „Tuwima”  
(boisko przy  

ul. W. Korfantego 9-10)  
– wtorki

- 15.30-16.30 dzieci 7-9 lat, 
- 16.30-17.30 dzieci 10-12 lat.

- „Węzłowiec”  
(boisko przy ul. Wł. Jagiełły 33) 

– środy
- 16.00-16.45 dzieci 7-9 lat, 

- 16.45-17.30 dzieci 10-12 lat.
- „Bańgów”  

(boisko przy ul. M. Skłodowskiej- 
-Curie) – czwartki

- 15.30-16.30 dzieci 7-9 lat, 
- 16.30-17.30 dzieci 10-12 lat.

Zajęcia składają się z krótkiej roz-
grzewki i sparingów.

Kontynuacja treningów uzależniona jest 
od kolejnych rządowych wytycznych. rg
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 Była „Akcja Zima”, są i zimowe skutki Była „Akcja Zima”, są i zimowe skutki
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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!!!


