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Nie daj oszustom sobą sterować! Nie daj oszustom sobą sterować! 
 Podziękuj i zweryfikuj to sam/a.   Podziękuj i zweryfikuj to sam/a.  

W osiedlowej administracji, banku, na Policji itp.W osiedlowej administracji, banku, na Policji itp.
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str. 25str. 25

W SiemianoW Siemianowicach wygraławicach wygrała Holandia! Holandia!
Flagi państw których barwy przybrały drużyny walczące w MiniEuro 2021Flagi państw których barwy przybrały drużyny walczące w MiniEuro 2021

„Węzłowiec”: naturalny  „Węzłowiec”: naturalny  
dywan kwietnydywan kwietny

Niezbędne, potrzebne, Niezbędne, potrzebne, 
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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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KKolejny już raz wybicia szyb prym 
wiodą w miesięcznych wyka-

zach dewastacji zamieszczanych 
w „MS”. Swój ciężar gatunkowy ma 
także zniszczenie urządzenia zaba-
wowego na placu zabaw przy ul. 
Okrężnej.

Szkoda, że sprawca nie widział twa-
rzyczek dzieci, na których wyraźnie wi-
dać było żal graniczący z płaczem, że 
nie mogą się pobawić.

Wybicie szyby w drzwiach windy, 
to oczywiście oprócz kosztu naprawy 
wyłączenie dźwigu z użytku na jakiś 
czas. Darujmy sobie  słowa jakie pa-
dały ze strony chcących skorzystać 
z windy. Spokojnie możemy tylko na-
pisać, że... były one bardzo nieparla-
mentarne. Czy można się temu dzi-
wić?

Niezmiennie już od lat ciekawi nas 
kiedy zrozumiemy, że niszczymy swo-
je, a niszcząc zubażamy remontowe 
budżety nie mówiąc o fatalnym wpływie 
na wygląd otoczenia, naszego budynku 
– jego odbiór przez postronne osoby.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, 
lecz jako listę zbędnych wydatków. 
Przypomnijmy, że każda celowa dewa-
stacja czegoś, co mogłoby służyć mie-
siącami, latami to zbędne wydatki na-
wet, jeżeli koszt wynosi parę złotych. 
Ten koszt, który pokrywamy z naszych 

wpłat, to zbędne wydatki. To po prostu 
wyrzucanie pieniędzy w błoto, naszych 
pieniędzy, bo nikt inny na utrzymanie 
budynków, ich otoczenia nie płaci jak 

My, tylko My sami.
O ile kroplę można lekceważyć, to 

oceanu na pewno już nie. Z pieniędzmi 
jest podobnie. O ile z jednym groszem 
liczyć się zbytnio nie musimy i może-
my go bagatelizować, tak ocean gro-
szy wielu chciałoby mieć.

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 są-
du, albo ugodą ze sprawcą, który zobo-
wiąże się do naprawy zniszczeń i pokry-
cia 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, 2 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.

A w osiedlach zanotowano: 
„Młodych”

- Teatralna 2 – rozbito szybę 
w drzwiach wejściowych,

- W. Wróblewskiego 6 – stłuczono 
szybę w drzwiach windy.

im. Juliana Tuwima
- Okrężna plac zabaw – uszkodzo-

no urządzenie zabawowe „bocianie 
gniazdo”.

„Michałkowice”
- Wyzwolenia 8 – bohomazy na ele-

wacji. pes

Dbaj o swojeDbaj o swoje
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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
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

P o z a  g o d z i n am i  p r a c y  z a r ówno  S p ó ł d z i e l n i ,  Po z a  g o d z i n am i  p r a c y  z a r ówno  S p ó ł d z i e l n i ,  
j a k  i  P o g o t ow i a  T e c h n i c z n e g o  j a k  i  P o g o t ow i a  T e c h n i c z n e g o  

w  s p r awach  awa r y j n y c h  k o n t a k t u j emy  s i ę  w  s p r awach  awa r y j n y c h  k o n t a k t u j emy  s i ę  
z  M i e j s k im  C e n t r um  Z a r z ą d z a n i a  K r y z y s owego  z  M i e j s k im  C e n t r um  Z a r z ą d z a n i a  K r y z y s owego  

-  3 2  2 2 0 - 0 1 - 8 0-  3 2  2 2 0 - 0 1 - 8 0

Godziny pracy Spółdzielni, w tym administracji - kontakt telefoniczny:

poniedziałek 7.00-17.00

wtorek, środa czwartek 7.00-15.00

piątek 7.00-13.00

Godziny pracy poszczególnych działów, patrz obok: Ważne telefony

W sprawach pilnych, poza godzinami pracy kontaktujemy się 
z Pogotowiem Technicznym SSM

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ogłasza konkurs ofert  

na stawkę eksploatacyjną na lokal użytkowy  
położony na 1 kondygnacji budynku przy 

ul. Wróblewskiego 8 o pow. 28,96m2

Pisemne oferty z minimalną stawką eksploatacyjną  
12,00zł/m2 netto należy  składać lub przesyłać  w kopertach na 

adres: Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,  
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych,  

ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 

„konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną  
– Wróblewskiego 8”

W przypadku  podpisania umowy najmu na lokal użytkowy należy 
uwzględnić konieczność wniesienia kaucji zabezpieczającej 
w wysokości 3 miesięcznych opłat eksploatacyjnych brutto  

oraz miesięczne opłaty za media.
Termin składania ofert do 15 lipca 2021r.

Dodatkowych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy 
i lokali użytkowych pod numerem telefonu 326091496.

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert  

bez podania przyczyn.

Segregując śmieci  Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje – oszczędzasz Swoje 

pieniądze pieniądze 
i chronisz Swoje i chronisz Swoje 

środowisko naturalne!!!środowisko naturalne!!!
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Budżet Obywatelski

W grze spółdzielcze projekty - cz. 1
Za kilka tygodni kolejna edycja siemianowickiego Budżetu Obywatelskiego wejdzie w decydującą fazę. Na 

przełomie sierpnia i września będziemy głosować na swój wybrany projekt, którego realizacja nastąpi 
w 2022 r. Wśród blisko 30 pozytywnie zweryfikowanych odnajdziemy kilka dotyczących zasobów SSM lub ich bez-
pośredniego sąsiedztwa. Na łamach „MS” przybliżamy ich założenia, zachęcając do mobilizacji i nie odpuszcza-
nia głosowania. SAMO SIĘ NIE WYGRA!

W bieżącej i w kolejnej gazecie od-
dajemy głos autorom projektów oby-
watelskich, które dotyczą stricte na-
szych osiedli spółdzielczych i terenów 
przylegających. Pamiętajmy, tylko kil-
ka z 30 obejmujących potencjalne in-
westycje na terenie całych Siemiano-
wic Śląskich, które zgromadzą naj-
większą liczbę głosów przekazana zo-
stanie w przyszłym roku do realiza-

cji (pula środków 2 000 000 zł)… Nie 
trzeba chyba specjalnie przekonywać, 
że bardziej usatysfakcjonuje nas inwe-
stycja w naszej okolicy niż na przykład 
na drugim końcu miasta.

Osiedla
„Młodych”, „Bańgów”

„Bezpieczne Osiedla, Przyjazne 
Mieszkańcom – Os. Młodych i  Bań-
gów”. Projekt pod taką nazwą złoży-
ła Ewelina Małecka, członkini Rady 
Osiedla „Młodych”.

- Dotyczy on utworzenia monitorowa-
nego pięknego skweru do wypoczynku 
w osiedlu „Młodych”, w pobliżu bloku 
przy Alei Młodych 2. Jego zamierze-
niem jest stworzenie przyjaznej, bez-
piecznej przestrzeni. Przy istniejącym 
placu zabaw powstałoby takie miejsce 
– w zamyśle podobna strefa rekreacyj-
no-wypoczynkowa jak „Plac Lawendo-
wy” i sąsiadujący z nim plac zabaw. 
Powstałyby nowe alejki, wygodne ła-
weczki, piękne kwietniki oraz zostało-
by zamontowane oświetlenie.  Projekt 
obejmuje także montaż aż 4 dobrej ja-
kości kamer do monitoringu osiedla 

„Młodych”,  aby podnieść bezpieczeń-
stwo i zminimalizować między innymi 
akty wandalizmu i kradzieży, co od kil-
ku lat jest przedmiotem dyskusji. Poja-
wia się możliwość, by stopniowo wpro-
wadzać ten element w osiedle. I tak:

- pierwsza – zamontowana byłaby na 
wysokości Alei Młodych 2, obejmują-
ca zasięgiem wspomniany nowy skwer 
wypoczynkowy,

- druga –  mniej więcej na wysokości 
Agencji Pocztowej przy ZHP 16, z wi-
dokiem między innymi na parkingi,

- trzecia – na wysokości Siemiano-
wickiego Centrum Kultury, obejmująca 
zasięgiem parkingi i plac zabaw, 

- czwarta – zlokalizowana w pobli-
żu ZHP 11 z widokiem na parkingi 
przy boisku szkolnym.

W ramach całego projektu przewi-
dziany jest kapitalny remont już sta-
rych i dziurawych chodników przy uli-
cy ZHP 1-6 wraz z dojściem do daw-
nych komór zsypowych – a także kapi-
talny remont chodnika-łącznika między 
ZHP a Teatralną  wzdłuż placu zabaw 
– wylicza Ewelina Małecka.

Druga część tego projektu obejmuje 
obszar osiedla „Bańgów”:

- Zaplanowano przeprowadzenie re-
montu chodników przy  ulicach Marii 
Skłodowskiej-Curie oraz Władysła-
wa Reymonta – chodnik od budynku 
Wł. Reymonta 2 wzdłuż M. Skłodow-
skiej-Curie 3-5-7 do śmietnika, na-
stępnie od ul. M. Skłodowskiej-Curie 
7 do Wł. Reymonta 20. Będzie to kon-

tynuacja tegorocznych remontów w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego i ubie-
głorocznego szerokiego projektu Ja-
kuba Nowaka z Rady Osiedla „Węzło-
wiec”, na który mieszkańcy kilku osie-
dli chętnie w ramach BO głosowali – 
zaznacza autorka projektu dodając: 
- W planach jest również doposaże-
nie placu zabaw przy ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie 77.

Jeszcze jednym elementem projek-
tu jest założenie, by doprowadzić do 
tego, by stanowiska z pojemnikami na 
surowce wtórne z otoczeniem były es-
tetyczne:

- W osiedlach „Młodych” i „Bań-
gów” przewidziana jest także obudo-
wa śmietników do selektywnej zbiór-
ki odpadów komunalnych bardzo es-
tetycznymi panelami z litego drewna, 
aby wiatr nie rozwiewał odpadów – 
chodzi o ulice:

- Szarych Szeregów 4,
- Aleja Młodych 10
oraz
- Władysława Reymonta 34 i 36
- a także Marii Skłodowskiej-Cu-

rie 47.
Szacunkowy koszt całego projektu: 

500 000 zł.
Osiedla

„Centrum”, „Chemik”
Autorami wspólnego projektu, stric-

te dotyczącego zasobów Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej są 
Joanna Baranowicz-Pluskwik, Alek-
sandra Krążek oraz Wojciech Mat-
czak i nosi on nazwę:

„Modernizacja i rozbudowa placu 
zabaw przy ul. Gansińca 8 obejmu-
jąca wymianę nawierzchni, ogro-
dzenia i urządzeń zabawowych. Wy-
konanie parkingu osiedlowego przy 
ulicy Niepodległości 58 wraz z reali-
zacją zagród dla pojemników prze-
znaczonych do segregacji”.

Szczegóły pierwszej części projek-
tu kreśli Joanna Baranowicz-Pluskwik, 
członkini Rady Osiedla „Centrum”:

- Projekt modernizacji placu zabaw 
przy ulicy R. Gansińca 8 jest bardzo 
przez całe tutejsze osiedle oczekiwa-
ny. Na wszystkich osiedlach „rosną” te-
go typu nowoczesne obiekty i zależa-

os. „Chemik”. Remont parkingu domknie rewitalizację terenu?  os. „Chemik”. Remont parkingu domknie rewitalizację terenu?  
– Niepodległości 58/W. Wróblewskiego 39-41– Niepodległości 58/W. Wróblewskiego 39-41
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łoby nam, by i tutejszy plac zabaw do 
nich dołączył. Istniejąca infrastruktura 
ogranicza się do zjeżdżalni, piaskowni-
cy, huśtawek, bujaków. Mieszkańcy od 
dłuższego czasu postulują o moderni-
zację – wzbogacenie o nowe urządze-
nia, polepszenie komfortu bezpieczeń-
stwa naszych milusińskich itp. Realiza-
cja funkcjonalnego, nowego ogrodzo-
nego placu zabaw zakłada więc wzbo-
gacenie go nie tylko o nowe atrakcje 
jak: wielofunkcyjne urządzenie, huś-
tawki, zadaszona piaskownica czy bu-
jaki, ale też poliuretanową nawierzch-
nię. Na wszystko będziemy mieli certy-
fikaty bezpieczeństwa, ścisłe atesty ja-
kości. Zakładamy również zaaranżowa-
nie zieleni na samym placu, jak i wo-
kół m.in. poprzez nasadzenie krzewów, 
które będą niejako odgrodzeniem dzie-
ci od bloków. Wyodrębnione zostaną 
strefy roślinności i ścieżki trawiaste ja-
ko element naturalnego placu zabaw – 
przybliża Baranowicz-Pluskwik.

O drugim elemencie tego projek-
tu mówi Wojciech Matczak, członek 
Rady Osiedla „Chemik” i radny Rady 
Miasta:

- W tym roku, jak mieszkańcy z pew-
nością już zauważyli, w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego została wyko-
nana droga wzdłuż budynku Niepod-
ległości 58 w kierunku Strefy Roz-
rywki „Renoma” wraz z miejscami par-
kingowymi. Niebawem Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje od-
nowienie tam śmietnika i myślę, że ta-
ką naturalną koleją rzeczy było „iść za 
ciosem” i wyremontować gruntownie 
parking znajdujący między Niepodle-
głości 58E-F-G a budynkiem Walere-
go Wróblewskiego 41, aby cały ten 
obszar w ramach Budżetu Obywatel-
skiego, oczywiście jeśli mieszkańcy za 
tym zagłosują, był fajnie w całości wy-
konany. Myślę, że informacja o tym, 
że oprócz remontu wygospodarowane 
zostaną dodatkowe miejsca postojowe 
też może niektórych przekonać do za-
głosowania – mówi radny. 

Trzecim elementem projektu jest 
założenie, aby poprawić estetykę osie-
dlowych śmietników.

- Realizacja zagród dla pojemników 
przeznaczonych do segregacji odpa-
dów posłuży uporządkowaniu i wpro-
wadzeniu ładu przestrzennego w róż-
nych dzielnicach miasta. Będą one 
w kształcie literek „L” lub „U” w zależ-
ności od stanowiska i jak przestrzeń 
pozwoli. Wybrane lokalizacje to:

- Michałkowicka,
- Ryszarda Gansińca 2, 4, 7,

- Komuny Paryskiej 3,
- Walerego Wróblewskiego 51, 53,
- Alfonsa Zgrzebnioka 51, 52
- wyjaśnia Joanna Baranowicz-Plu-

skwik. Szacunkowy koszt inwestycji: 
490 000 zł.

Inna propozycja, która dotyczy „Cen-
trum” i z jej założeń wynika, że może 
zainteresować mieszkańców SSM ze 

względu na bliskie sąsiedztwo budyn-
ków spółdzielczych to koncepcja pod 
nazwą: „Wspólny projekt SP11 oraz 
SP5 (strefa wypoczynku, wymiana 
nawierzchni – ul. Słowackiego, plac 
zabaw – ul. Michałkowicka)”. Teren 
szkolny Szkoły Podstawowej nr 5 znaj-
duje się w pobliżu budynków przy Mi-
chałkowickiej 17-23A i zabudowań R. 
Gansińca, natomiast Szkoły Podsta-
wowej nr 11 mieści się nieopodal po-
jedynczych budynków spółdzielczych 
ulicy Piaskowej, Brzozowej oraz Ko-
lejowej. Założenia przybliża Marcin 
Janota – radny Rady Miasta:

- Zdecydowałem się na taki projekt, 
bo jest bardzo dużo zapytań w związ-
ku z takimi inwestycjami i z racji te-
go, że jako radny jestem w kontakcie 
z dyrektorami szkół, poprosili mnie, 
abym wnioskował w Budżecie Oby-
watelskim o takie inwestycje. Pierw-
sza więc część projektu zakłada utwo-
rzenie placu zabaw na terenie Szko-
ły Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza przy ul. Michałkowickiej 15, któ-
ry będzie ogólnodostępny dla miesz-
kańców. Obejmuje budowę dla dzie-
ci baśniowego urządzenia w kształcie 
domku na drzewie, obok domku mon-
taż dwóch paneli edukacyjnych, urzą-
dzenia zabawowego w kształcie ze-
gara oraz liczydło. Dla starszych pa-
jęczyna stalowa z urządzeniami spor-
towymi, która rozwija sprawność fi-
zyczną. Plac zabaw ma na celu roz-
wój dziecięcej fantazji, sprawności mo-

torycznej oraz zachęca do odkrywa-
nia nowych możliwości. Elementy ze-
stawu wykonane będą z ekologicz-
nych materiałów i w stonowanej kolo-
rystyce. Z kolei inwestycja na terenie 
Szkoły Podstawowej im. Juliusza Sło-
wackiego przy ulicy Juliusza Słowac-
kiego 5 zakłada wymianę nawierzchni 
i polega na utworzeniu ogólnodostęp-

nej przestrzeni środowiskowej zaopa-
trzonej w ławki i stół do zabaw lub zje-
dzenia posiłku oraz możliwości wspól-
nie spędzonego czasu rodzin z dzieć-
mi. Masywne i stabilne meble miejskie, 
przeznaczone będą do intensywnego 
użytkowania w miejscach narażonych 
zarówno na urazy mechaniczne, jak 
i zmienne warunki atmosferyczne. In-
westycja znacząco wpłynęłaby na po-
prawę integracji lokalnej społeczności 
– wyjaśnia Marcin Janota. Szacunko-
wy koszt: 448 441,79 zł

Wygra tylko kilka
W kolejnym wydaniu „MS” przybli-

żymy inne projekty obywatelskie, tym 
razem z osiedli SSM i terenów oko-
łospółdzielczych - „Tuwima”, „Węzło-
wiec” oraz „Michałkowice”. Wśród nich:

1) „Wybieram Michałkowice. Budo-
wa skweru do wypoczynku przy uli-
cy Przyjaźni 26/Kościelna 34, utwo-
rzenie boiska dla dzieci przy ul. Emi-
lii Plater 9/Obrońców Warszawy 9 i  
doposażenie placu zabaw przy ulicy 
Przyjaźni 10, zabudowa miejsc na po-
jemniki do segregacji odpadów komu-
nalnych: Wł. Sikorskiego 2, 4, Wy-
zwolenia 10, Władysława Andersa 
6, 8, Stawowa 11, Obrońców War-
szawy 8”;

2) Zmieniamy „Węzłowiec” i „Tu-
wim”. Remont drogi wzdłuż budyn-
ków Wł. Jagiełły 25 i 27, budowa 
chodnika pomiędzy ulicami Herma-
na Wróbla i Wojciecha Korfantego, 

os. „Bańgów”. Czy dojdzie do kontynuacji remontu chodników z BO?  os. „Bańgów”. Czy dojdzie do kontynuacji remontu chodników z BO?  
– M. Skłodowskiej-Curie/Wł. Reymonta– M. Skłodowskiej-Curie/Wł. Reymonta

ciąg dalszy na str. 6
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„ W ę z ł o w i e c ” :   n a t u r a l n y„ W ę z ł o w i e c ” :   n a t u r a l n y

os. „Młodych”. Dziś pusty trawnik, za rok skwer os. „Młodych”. Dziś pusty trawnik, za rok skwer 
wypoczynkowy? wypoczynkowy? 

 – Aleja Młodych 2/Boh. Westerplatte 4-12 – Aleja Młodych 2/Boh. Westerplatte 4-12

os. „Centrum”. Czy osiedle doczeka się os. „Centrum”. Czy osiedle doczeka się 
zmodernizowanego, nowoczesnego placu zabaw?  zmodernizowanego, nowoczesnego placu zabaw?  

– R. Gansińca 8– R. Gansińca 8

W grze spółdzielcze projekty - cz. 1W grze spółdzielcze projekty - cz. 1

a  parkingiem sklepu „ALDI”, 9 punk-
tów do zbiórki segregowanych odpa-
dów zostanie zabudowane estetycz-
nymi drewnianymi panelami – Wł. Ja-
giełły 5, 9, 25, 33, Grunwaldzka 4, W. 
Wróblewskiego 28, Okrężna 2, 5, 8, 
jak również zakup nowych skrzyń do 
Ogrodu Społecznego;

3) Budowa tężni solankowej w Lasku 
Bytkowskim z niezbędną infrastrukturą;

4) Wymiana nawierzchni drogi dojaz-
dowej do garaży przy ulicy Wojciecha 

Korfantego (między „Biedronką” a ul. 
ks. J. Kapicy);

5) Wykonanie podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych i  wózków dla matek 
z  małymi dziećmi – „Osiedle Tuwima”, 
ul. Okrężna.

Realnie patrząc
i przyjmując ustaloną pulę 2 000 000 

zł, w zależności od liczby głosów, za-
kres i szacunkowy koszt szansę reali-
zacji ma tak naprawdę tylko część pro-
jektów (kilka) z prawie trzydziestu, ja-
kie znajdą się na liście do głosowania. 

Dlatego tak istotna jest mobilizacja 
mieszkańców Spółdzielni, którzy sta-
nowią niemały procent populacji sie-
mianowiczan.

Dowód na to, że się da pokazał ubie-
gły rok, gdy 3 spośród pięciu zwycię-
skich projektów Budżetu Obywatel-
skiego dotyczyły zasobów SSM lub te-
renów przyległych. Za pieniądze, które 
miałyby pójść na te inwestycje można 
realizować (zaspokajać) inne potrzeby 
osiedli, których w różnym zakresie nie 
brakuje… rg

ciąg dalszy ze str. 5
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d y w a n   k w i e t n y
W kilka tygodni z nieciekawego trawnika do złudzenia przypominającego zachwaszczony i zaniedbany teren 

wyrosła piękna łąka kwietna. Obszar między siłownią zewnętrzną a skwerem wypoczynkowym w rejonie bu-
dynków przy ulicy Władysława Jagiełły 7-9 jest dziś bodaj jednym z najchętniej fotografowanych miejsc Bytkowa…

Obawy przedwczesne
Te zawarte w lidzie kilka tygodni to 

specyficzny skrót myślowy... Na zało-
żenie pierwszej w zasobach Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej łąki 
kwietnej zdecydowano się w zeszłym 
roku między innymi po burzliwych mo-
mentami dyskusjach wokół ko-
szenia (lub niekoszenia) osie-
dlowych trawników i optymal-
nych ku temu warunków. Jed-
nym z rozwiązań, jakie wów-
czas zaproponowano w admi-
nistracji, a później w Radzie 
Osiedla „Węzłowiec” była łąka 
kwietna jako obszar niewyma-
gający stałego koszenia, wy-
trzymały podczas upałów i ład-
ny dla oka. Ostatecznie Za-
rząd SSM przychylił się do po-
mysłu i na miejsce pierwszej 
pilotażowej łąki kwietnej wy-
znaczono obszar powstającej 
wówczas etapami strefy rekre-
acyjno-wypoczynkowej w rejonie Wła-
dysława Jagiełły 5-11 i w pobliżu ciągu 
handlowego przy Grunwaldzkiej.

Finalny wysiew mieszanki roślin jed-
no i wielorocznych na odpowiednio 
wcześniej przygotowany teren miał 
miejsce z początkiem maja tego roku. 
W pierwszych kilku tygodniach można 
było odnieść wrażenie, że z inicjaty-
wy nic nie wyjdzie. Wschodzące rośli-
ny wyglądały jak chwasty a teren po-
krywały liczne kamienie. Minęło jednak 
kolejnych kilka tygodni a wszelkie oba-
wy i stawianie na tym pomyśle przysło-
wiowego „krzyżyka” okazały się przed-
wczesne i chybione. Dziś mamy pięk-
ną łąkę kwietną, z feerią barw od żółte-
go, pomarańczowego, czerwonego, po 
niebieski i fioletowy z dominującą zie-
lenią. Odczucia mieszkańców też są 
bardzo pozytywne:

- Ja też należałam do tych, co to my-
śleli w maju, że z tego nic nie wyjdzie. 
A wystarczyło poczekać. Teraz jak na 
to wszystko patrzę to mam wrażenie, 
że znajduje się w jakimś prywatnym 
ogrodzie. Żeby więcej było takich traw-
ników, to by nasze osiedle wyglądało 
jeszcze piękniej – mówiła Beata Ma-
słowska.

Swoimi wrażeniami podzieliła się też 
Maria Florek:

- To miejsce jak będzie dobrze utrzy-
mane ma szansę być jedną z wizytó-
wek tego osiedla. Tak się tylko zasta-
nawiam, czy ktoś nie zerwie nam tych 
kwiatków albo nie przyjdzie właścicie-
lom psów do głowy pomysł wyprowa-
dzać swoich pupili w sam środek. My-

ślę, że dobrze byłoby pomyśleć może 
o jakimś regulaminie. Sama sobie za-
daje pytanie, czy mogę wejść na tę łą-
kę i na przykład zerwać jakiś kwiatek, 
bo mi się podoba albo nawet spleść 
wnuczce wianuszek?

Opinię wyraził również Janusz Korda:
- Jestem zaskoczony taką ilością 

kwiatów. Nigdy nie widziałem czegoś 
podobnego. Łąka kojarzy się z trawą 
i makami polnymi a tu takie coś?! My-
ślę, że ma to swój urok. Pytanie jak bę-
dzie to wyglądało po przekwitnieniu, 
czy łąka odrodzi się tak samo w przy-
szłym i kolejnych latach, czy trzeba 
będzie robić dosiewki. Proponowałbym 
też nawet dołożenie więcej ławek, bo 
widzę, że ludzie stoją, patrzą a chęt-
nie może by usiedli na dłuższą chwilę.

Co to za kwiatki, kolory i kształty?!
Obserwując teren łąki kwietnej (oko-

ło 2000 m2) można próbować zgady-
wać nazwy kwiatów, jakie tam w tej 
chwili kwitną. Sztuka to jednak wca-
le nie prosta, nawet dla bardziej wpra-
wionych znawców roślinności. Prze-
glądając skład gatunkowy mieszkanki 
kwietnej wykorzystanej do obsiewu tej 
łąki, momentami można zrobić „wielkie 
oczy”. O ile takie rośliny jak: chaber 
łąkowy, krwawnik pospolity, mak 
polny czy macierzanka zwyczajna 

są znane i specjalnie nie dziwią, o ty-
le kilkadziesiąt innych jest swoistą cie-
kawostką.

Oto tylko niektóre z kilkudziesię-
ciu rodzajów, na których pół żartem, 
pół serio, można „połamać język” – 
zwłaszcza na ich łacińskich odpowied-

nikach, których publikację 
jednak sobie i naszym Czy-
telnikom odpuściliśmy:

- jaskier ostry,
- kosmos podwójnie pierza-

sty,
- klarkia wytworna mix,
- dimorfoteka zatokowa mix,
- rumian barwierski,
- miłek letni,
- rzepik pospolity,
- nachyłek lancetowaty,
- cieciorka pstra,
- kosmidium brązowo-żółte,
- szczeć pospolita,
- szałwia omszona,
- krwiściąg mniejszy,

- krowiziół zbożowy mix,
- lepnica rozdęta.
To mieszanka roślin jedno (30%) 

i wielorocznych (70%), zawierająca 
między innymi zioła i kwiaty intensyw-
nie pachnące.

Wprowadzić  
bioróżnorodność

Pierwsze tygodnie kwitnienia łąki wy-
glądają optymistycznie, ale czy łąka 
przyjmie się na dłużej – z oceną na-
leży poczekać jeszcze trochę cza-
su. Nie należy popadać ani w hur-
raoptymizm ani w skrajny pesymizm. 
Niemniej, jak się wydaje wprowadze-
nie takiej bioróżnorodności w osiedla 
spółdzielcze z zabudową wielorodzin-
ną jest dziś oczekiwane i ma szansę 
doczekać stopniowej realizacji. Jeśli 
inwestycja się przyjmie, wtedy będzie 
wola, by zarezerwować kolejną pulę 
pieniędzy i wyznaczyć następne takie 
miejsca w całej Spółdzielni – w każ-
dym z siedmiu osiedli SSM. Należy 
wypośrodkować i zrównoważyć pewne 
potrzeby mieszkańców względem bru-
kowania kolejnych trawników pod miej-
sca postojowe dla samochodów a es-
tetyki – w domyśle zachowania jak naj-
większej ilości metrów kwadratowych 
zieleni wokół domów…

Rafał Grzywocz
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Wakacje dla dzieci w „Chemiku” – start!
Tegoroczne zajęcia dla dzieci organizowane przez wakacje w Domu Kultury „Chemik” przebiegają pod nazwą: 

„Z kulturą na wakacjach – kreatywne zajęcia kulturalne dla najmłodszych”. To odpowiednik letnich półkolonii 
w covidowych realiach. Można próbować jeszcze zapisać dziecko!

Mniejsze grupy, wakacyjny program
Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi 

letnie zajęcia odbywają się codziennie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00-14.00 i tym razem nie w zwartej, 
40-50 osobowej grupie uczestników – 
jak było do tej pory przed pandemią – 
a w dwóch oddzielnych grupach mniej-
szych, po 12 dzieci każda. Podstawo-

wym warunkiem uczestniczenia dziec-
ka jest ukończenie pierwszej klasy 
szkoły podstawowej. 

Program tegorocznych zajęć w za-
sadzie nie różni się znacząco od te-
go, jakie znamy z ubiegłych lat letnich 
półkolonii. Jak zwykle obfituje, w takie 
atrakcje jak: wyjścia na kryty basen, 
do Parku Tradycji na seanse filmowe, 

do Parku Śląskiego, na pobliskie place 
zabaw, boiska. Są wycieczki po mie-
ście i autokarowe.

Wakacyjna karuzela w Domu Kultu-
ry „Chemik” (os. „Chemik”, ul. Niepod-
ległości 51) ruszyła w poniedziałek, 
5 lipca br. Zapisy telefoniczne na ko-
lejne tygodnie w razie zwolnienia się 
miejsc - 32 228-20-90. rg

Jedyna w mieście kręgielnia w grze
Nie tylko w DK „Chemik” będzie można miło spędzić wolny czas w letnie miesiące. Krócej, ale za to inten-

sywnie można spróbować się zabawić na przykład w kręgle w Centrum Rozrywki „RENOMA”.
Tylko na okres wakacji dzieci i młodzież mają zniżkę 20% 

za każdą godzinę gry – za okazaniem legitymacji szkolnej 
– od poniedziałku do piątku od 11.00 do 17.00 (ostatnia go-
dzina gry od 16.00). 

Do wszystkich – będąc w „RENOMIE” możemy nie tylko 
pograć w kręgle, ale także w bilard czy piłkarzyki. Jest też 

bar ze stołami na zewnątrz, gdzie można przysiąść i czegoś 
się napić albo coś przegryźć.

„RENOMA” mieści się w osiedlu „Chemik” przy ulicy Wale-
rego Wróblewskiego 37. Czynna jest od niedzieli do czwart-
ku w godzinach od 11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę od 
11.00 do 1.00. Więcej informacji kontakt - 32 220-85-70.   rg

Zostaw namiary, woda, nie bądź gadułą
Wakacje rozpoczęte. Na wielu wyjazdy dopiero czekają mimo że koronawirus i sanitarne obostrzenia są zna-

czącym problemem. Tym samym w mieszkaniach będą dłuższe nieobecności i stąd ważnym jest, by w przy-
padku wojaży można było, w razie potrzeby – awarie nie czekają na powrót – błyskawicznie skontaktować się z nie-
obecnym w swoich czterech ścianach.

Pamiętajmy o tym i na wszelki wypa-
dek pozostawmy u sąsiada, w osiedlo-
wej administracji adresy bądź telefony, 
pod którymi będziemy uchwytni lub zo-
stawmy informację, do kogo z najbliż-
szej rodziny można się zwrócić z chwi-
lą zaistnienia nieprzewidzianego zda-
rzenia w naszym mieszkaniu.

Niezależnie, przypominamy, by ko-
niecznie przed wyjazdem sprawdzić: czy 
gaz odcięty, woda zakręcona, prąd wyłą-
czony, a okna i sic! drzwi zamknięte... bo 

bywały sytuacje, że w ferworze wyjaz-
du drzwi zapomniano zamknąć. Dobrze 
też poprosić sąsiada, by zabierał zbęd-
ne materiały reklamowe i zerkał, czy ktoś 
obcy nie kręci się przy naszym „M”.

Gadulstwo
Przypominamy także, by nie rozpo-

wiadać o planach wakacyjnych – prze-
widywanych terminach wyjazdów i po-
wrotach. Uwagę tą adresujemy szcze-
gólnie, chociaż nie tylko, dla posiada-
jących dzieci, które rozpowiedzą szyb-

ko o wakacyjnych zamiarach i tym sa-
mym wskazują terminy nieobecności.

Woda
Kiedy już wyjedziemy zachowuj-

my ostrożność, na drogach, szlakach 
i nad wodą. Woda tak pożądana dla 
wypoczynku jest bardzo niebezpiecz-
na i zbiera okrutne żniwo. Nie szarżuj-
my, więc nad wodą i bezpiecznie ko-
rzystajmy z jej dobrodziejstw.

Życzymy spokojnego wypoczynku, 
bezpiecznych wojaży i powrotów.

Dwie grupy dzieciaków w poniedziałek 5 lipca zaczęły swoją wakacyjną przygodęDwie grupy dzieciaków w poniedziałek 5 lipca zaczęły swoją wakacyjną przygodę
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Do Redakcji w minionych tygodniach wpłynęły kolejne bulwersujące informacje, że obecność psów w jakimś 
osiedlu komuś ewidentnie przeszkadza. Tym razem takie informacje nadeszły z osiedla „Młodych”, konkretnie 

o tym, że przy Alei Młodych 10-15 jakiś „dzielny” mieszkaniec rzuca z balkonu – jak się wydaje spacerującym z czwo-
ronogami – w ich kierunku petardy, po czym znika za firaną… A to nie jedyne znane nam „ chore sposoby na psy”.

Otrucie, okaleczenie psa
jako „nauczka”?

Na przestrzeni miesięcy i lat odbie-
raliśmy od mieszkańców różne sygna-
ły alarmujące, że gdzieś, ktoś z preme-
dytacją próbował pozbyć się czworono-
gów ze swojej okolicy – w domyśle naj-
pewniej, by nie wyprowadzano ich pod 
oknami, by się tam nie bawiły, załatwia-
ły itp. – i równocześnie apele poszko-
dowanych właścicieli do współmiesz-
kańców o ostrożność, które nie omiesz-
kaliśmy na łamach publikować na bie-
żąco… Nie grzebiąc głęboko w pamię-
ci – odebraliśmy zgłoszenia od przera-
żonych lub zrozpaczonych mieszkań-
ców o pozostawionych na trawnikach 
kaszankach-pułapkach nafaszerowa-
nych trucizną na szczury (Niepodle-
głości/W. Wróblewskiego, W. Kor-
fantego/H. Wróbla), kiełbasach, w któ-
re prawdopodobnie wciśnię-
to jakąś tabletkę szkodzącą 
czworonogom (Komuny Pa-
ryskiej) czy schowane przy 
krzewach odstraszacze „Stop 
Ptaki”, czyli panele z igłami 
(jak te na niektórych budyn-
kach, gdzie występuje pro-
blem gołębi), pozbawione jed-
nak plastikowych ochronnych 
końcówek, wkopane częścio-
wo w ziemię, kaleczące łapy 
(Stawowa). W ten idiotyczny 
i karygodny sposób co ponie-
którzy mieszkańcy próbowali na własną 
rękę załatwić problem z psami w są-
siedztwie domu, równocześnie dając 
nauczkę ich właścicielom. Nasuwają 
się pytania, dlaczego na potencjalne 
cierpienie a często i śmierć skazuje się 
te zwierzęta oraz w czyjej to głowie ro-
dzą się tak chore pomysły rodem z do-
kumentów opisujących bestialstwo na 
zwierzętach, które kwalifikują ich auto-
rów do grupy potworów? 

Polskie prawo nie jest obojętne 
względem sprawców usiłujących te-
go typu sposobami uśmiercić zwie-
rzęta czy też znęcają się nad nimi. 
Za to grożą sankcje karne i decydują-
cy się na taki krok mieszkańcy muszą 
być tego świadomi. Tym bardziej te-
raz, w dobie rozwoju osiedlowych sys-
temów monitoringu i telefonów komór-
kowych z wbudowanymi możliwościa-
mi nagrania filmu czy wykonania zdję-
cia dobrej jakości, mogące stanowić 
dowód w sprawie…

Huk petard
Najświeższy przypadek „chorego ra-

dzenia sobie ze zwierzętami” w zaso-
bach Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej – trzymając się informacji miesz-
kańców – ma miejsce przy wspomnia-
nej na początku Alei Młodych 10-15. 
To kolejny idiotyczny sposób na to, jak 

spod balkonów a nawet chodnika prze-
gonić właścicieli psów. Tym bardziej jest 
ta sytuacja bulwersująca, bo na sku-
tek huku nieopodal rzuconej z balkonu 
petardy reagują emocjonalnie nie tylko 
psy, które docelowo chyba mają „znik-
nąć”, ale i spacerowicze, sąsiedzi „po-
mysłodawcy” – ludzie, w tym dzieci, czy 
nawet ptaki. Choć nie należy w 100% 

przesądzać, czy to właśnie zachowanie 
nie ma na przykład na celu odstraszenie 
gołębi, bo i takie sytuacje w osiedlach 
się sporadycznie pojawiają?

Niemniej, w Polsce obowiązują ogra-
niczenia względem używania materia-
łów pirotechnicznych (petard i fajer-
werków) w miejscach publicznych. Le-
galnie można ich używać właściwie tyl-
ko 31 grudnia i 1 stycznia lub po uzy-
skaniu zezwolenia w Urzędzie Miasta 
(np. w związku z plenerową imprezą 
masową). Za nieprzestrzeganie prze-
pisów grozi mandat karny do 500 zło-
tych na podstawie artykułu 51. kodek-
su wykroczeń.

Huk petardy może trwale uszkodzić 
psychikę czworonoga, o czym dobrze 
wiedzą właściciele wielu psów, obser-
wując ich reakcję na wyładowania at-
mosferyczne czy właśnie huk petardy.

- Zwierzęta bardzo źle to znoszą. 
Jest to związane z silnym stresem, lę-
kiem oraz nawet zagrożeniem życia. 

W związku z bardziej wrażliwym słu-
chem, huk sprawia zwierzętom fizycz-
ny ból, w skrajnych przypadkach może 
doprowadzić do zaburzeń funkcjono-
wania układu nerwowego bądź śmier-
ci – wyjaśnia Karolina Banaczyk, 
psia trenerka ze Szkoły Psów Cziko-
ban i dodaje: - Więc jeżeli chce się zro-
bić na złość sąsiadowi i wystraszyć je-
go psa odpalając petardę – warto się 
zastanowić! Huk powoduje również 
dezorientację, a czasem nawet śmierć 
ptaków. Nie zabierajmy komuś najlep-
szego przyjaciela, a jeżeli los zwie-
rząt jest obojętny, to może przekona 
fakt, że zwierzęta w panice biegnąc na 
oślep mogą spowodować wypadek, 
huk ma też ogromny wpływ na dzieci 
oraz osoby z chorobami neurologicz-
nymi – wylicza negatywne skutki rzu-
conej petardy.

Przemyśleć przyczyny,
uważać

Czy taka argumentacja jest 
w stanie przekonać człowieka 
i skłonić do zastanowienia? 
Problem takich niehumanitar-
nych sposobów na ogranicze-
nie bytowania zwierząt w ja-
kimś rejonie należy też rozpa-
trywać w kategorii powodów 
dla jakich niektórzy posuwają 
się do takich kompletnie nie-
zrozumiałych skrajności.

Wyprowadzając psa powin-
niśmy zwracać uwagę gdzie się wy-
próżnia, co obsikuje. Być może ten 
ktoś opiekuje się jakimś krzewem, 
drzewkiem, ogródkiem, jest z nim 
emocjonalnie związany jak my z pie-
skiem i stałe „podlewanie go moczem” 
i obraz gnijących, chorych przez to ro-
ślin skłania go do jak najgorszych my-
śli? Warto też zastanowić się nad miej-
scem zabawy. Dokazując z czworo-
nogiem, który podczas zabawy w po-
rywach radości głośno szczeka może 
denerwować kogoś, kto właśnie oglą-
da czy słucha swój ulubiony program 
albo po prostu potrzebuje ciszy. Bierz-
my to również pod uwagę.

Mimo to, nic nie usprawiedliwia ta-
kich metod pozbywania się jakichkol-
wiek zwierząt ze swojej okolicy. Do ich 
autorów apelujemy o zdrowy rozsądek 
a właścicieli psów o ostrożność przy 
ich wyprowadzaniu.

Miej oko na pupila.
rg

Na celowniku 
psy

Na odpalane petardy negatywnie reagują  Na odpalane petardy negatywnie reagują  
nie tylko psy – Aleja Młodych 10-15nie tylko psy – Aleja Młodych 10-15
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Siemianowickie MiniEuro 2021

Tu wygrała Holandia!
Siemianowickie Mini Euro rozstrzygnięte. W sobotę, 19 czerwca br. na boisku sportowym MOSiR „Pszczelnik” 

odbył się finałowy turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2008 i młodszych z udziałem 8 wyłonionych drogą eli-
minacji drużyn.

Gdy większość kibiców skupiona 
była na emocjach związanych z Eu-
ro 2020, w naszym mieście zadba-
no o jeszcze dodatkową dawkę piłkar-
skich emocji… W wydarzeniu wzięły 
udział między innymi dzieci – uczest-
nicy zajęć piłkarskich dla dzieci orga-
nizowanych pod egidą SSM. Nie były 
to też drużyny przypadkowe. Do fina-
łowego turnieju awansowały bowiem 
najlepsze zespoły eliminacji, które roz-
grywane były przez kilka dni czerw-
ca na boiskach sportowych w różnych 
częściach miasta - w tym na tych, ad-
ministrowanych przez SSM. 

Gorąco w powietrzu i na boisku
19 czerwca był jednym z tych dni, 

w które upał dał się mocno we znaki. 
Całe szczęście większość tego spor-
towego wydarzenia udało się przepro-
wadzić zgodnie z planem przed połu-
dniem, tym samym był on mniej dotkli-
wy niż parę godzin później.

Zanim doszło do pierwszych finało-
wych, boiskowych potyczek organiza-
torzy zadbali o sportowy, wręcz olim-
pijski nastrój. Inauguracja finałowe-
go turnieju rozpoczęła się od wypro-
wadzenia kilkuosobowych drużyn pod 
flagami danych reprezentacji. Nastą-
piła prezentacja zawodników, której 
z boku przyglądali się kibice – opieku-
nowie dzieci, później gorąco dopingu-
jąc ich przez kolejne godziny. Niektó-
rzy z rodziców pełnili nawet rolę trene-
rów. Dalej, wszyscy uczestnicy wzię-
li udział w grupowej kilkunastominu-
towej rozgrzewce, by po niej przejść 
już do właściwych rozgrywek. W tur-
nieju rozgrywanym na dwóch mniej-
szych boiskach w systemie 2x10 mi-
nut wzięło udział osiem drużyn (loso-
wane dla poszczególnych zespołów 
reprezentacje: Polska, Anglia, Włochy, 
Belgia, Portugalia, Francja, Holandia, 
Niemcy) podzielonych na grupy A i B. 
Dwie najlepsze awansowały do półfi-
nałów, zaś rozstrzygające mecze – fi-
nał i mecz o trzecie miejsce rozegrano 
równolegle. 

W finale, po zaciętym meczu, Ho-
landia pokonała zespół Niemiec 7-4. 
W meczu o trzecie miejsce z kolei mło-
dzi piłkarze w trykotach Włoch poko-
nali rówieśników w koszulkach angiel-
skich 14-3. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali na zakończenie między innymi 
pamiątkowe medale i upominki. Za 

pierwsze miejsce były smartwatche, 
za drugie – plecaki, a trzecie – bidony. 
Mogli zatrzymać też okolicznościowe 
koszulki narodowych drużyn, w któ-
rych występowali. Nagrodzono też za-
wodników – najlepszym bramkarzem 
uznano Oskara Strządałę (Polska), 
najwięcej bramek w turnieju zdobył 
Dylan Reder (Włochy) – 24 trafienia.

Turniejowymi wrażeniami podzieli-
li się z nami niektórzy jego uczestnicy:

- Jako jedyny bramkarz broniłem 
w czapce. Słońce nie świeciło mi 
w oczy, ale było strasznie gorąco. Je-
śli chodzi o grę to tylko finał był ciężki. 
W całym turnieju puściłem tylko 8 bra-
mek więc jest ok. Najważniejsze, że 
wygraliśmy MiniEuro. Mam nadzieję, 
że częściej będą organizowane takie 
turnieje - relacjonował Igor Stera, gol-
kiper Holandii.

Jego kolega z drużyny, Jakub Ko-
wal mówił z kolei:

- Bardzo mi się podobało, spotkałem 
kilku kolegów z innych drużyn, z który-
mi kiedyś grałem. Fajnie, że wygrali-
śmy ten turniej. Zdobyłem 15 bramek. 
Ciężko grało się w upale, ale podczas 
przerw na szczęście odpoczywaliśmy 
w cieniu. Trenerem był mój tata, mama 
pomagała mi zebrać drużynę, fajnie że 
wszyscy rodzice moich kolegów byli 
z nami i nam mocno kibicowali.

Emocjami z turnieju podzielił się też 
Patryk Płaczek:

- Bardzo mi się podobało. Ciężko 
grało się w upale, ale mieliśmy za-
pewnioną wodę i batoniki odżywcze, 
co pozwoliło regenerować siły. Rodzi-
ce mocno nas wspierali w trudnych 
momentach półfinału, a w szczególno-
ści w finale. Dziękujemy za wsparcie 
i głośny doping. Nagrody były super, 
oprócz pucharu dostaliśmy medale 
i smartwatcha.

Łyżka dziegciu
Reasumując, finałowe wydarze-

nie wypadło znakomicie, mimo wyso-
kiej temperatury. W turniejach elimi-
nacyjnych z kolei zawiodła nieco or-
ganizacja. Nie tyle samych wydarzeń 
– bo były przygotowane jak należy 
pod każdym względem, ale chętnych 
do uczestnictwa drużyn, które nie po-
trafiły znaleźć choć jednego pełnolet-
niego rodzica (brata itp.), który pełnił-
by rolę ich opiekuna przy linii boiska. 
Tym samym nie mogli oni wziąć udzia-
łu w grze zgodnie z ustalonym regula-
minem. Szkoda. Być może w kolejnych 
latach przy organizacji podobnych wy-
darzeń, patrząc na relację udanych 
mini mistrzostw dla dzieci, znajdzie 
się więcej chętnych dorosłych będą-
cych w stanie poświęcić jedno popołu-
dnie na rzecz najmłodszych. Być mo-
że trzeba będzie rozważyć rozgrywa-
nie eliminacji wyłącznie w weekendy? 
Na pewno spoglądając na dwa odby-
te dotychczas Siemianowickie Mini Eu-
ro z lat 2016 i 2021 warto to kontynu-
ować i w to inwestować…

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa była jednym ze współorganiza-
torów wydarzenia wespół z Wydziałem 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta i MOSiR 
„Pszczelnik”. Imprezę wsparły też: Ro-
somak S.A., Balviten - gluten free oraz 
Recomend Tomasz Wolak. rg



11MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2021



12 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2021

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

Osiedle „Michałkowice”
Coraz mocniej zaawansowane są 

prace związane z dociepleniem wie-
loklatkowego budynku przy ulicy Ko-
ścielnej 36 w następstwie usunię-
cia z niego płyt acekolowych zawie-

rających azbest. Budynek z zewnątrz 
zmienia się w oczach.

W tym roku sporo uwagi poświęca 
się też doraźnym remontom balkonów. 
Takie prace zakończono przy Stawo-
wej 5, 6, trwają jeszcze przy Poczto-
wej 1.

Innym tegorocznym priorytetem są 
dachy. Administracja zleciła ich napra-
wę przy kolejnych adresach:
- Przyjaźni 22C, D (zakończono),
- Przyjaźni 38, 40, 40B,
- Władysława Sikorskiego 4F (trwają).

Tak jak zapowiadano, na wniosek 
mieszkańców ogrodzono plac zabaw 
przy ulicy Władysława Sikorskiego 2. 
Miało to związek między innymi z bul-
wersującymi sytuacjami wyprowadza-
nia psów na jego teren. Podobne me-
talowe ogrodzenie zastąpiło częścio-
wo zniszczone drewniane na innym 
michałkowickim placu zabaw – przy 
ulicy Przyjaźni 42. Osiedlowi konser-
watorzy dokonali też naprawy zdewa-
stowanego ogrodzenia placu zabaw 
przy ulicy Przyjaźni 18-22.

Trwa wymiana kolejnych kaset do-
mofonowych na cyfrowe – tym razem 
przy Marii Dąbrowskiej 1. Na postu-
lat mieszkańców dotyczący potrzeby 
doświetlenia rejonu nowego śmietni-
ka przy ulicy Wyzwolenia 8-10 admi-

nistracja wykonała dodatkowy punkt 
oświetleniowy.

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnich 
tygodniach musieli zająć się m.in. od-
prowadzeniem wody deszczowej z bu-
dynku przy Stawowej 5, ponieważ 

przy dotychczasowym układzie docho-
dziło niekiedy do zalewania pomiesz-
czeń piwnicznych.

Osiedle „Młodych”
Od kilku tygodni z budynku przy uli-

cy Jana Stęślickiego 3-6 usuwane 
są stopniowo płyty acekolowe. Odsło-
nięto przy przy okazji adres ulicy, ja-
ki funkcjonował tu kilkadziesiąt lat te-
mu – Przodowników Socjalistycznej 
Pracy, co można potraktować dziś już 
wyłącznie w kategorii historycznej cie-
kawostki. Zgodnie z założeniem, dal-
szym krokiem będzie wykonanie do-
cieplenia. Wcześniej, w ramach te-
go samego programu usuwania wy-
robów zawierających azbest z zaso-
bów SSM, wykonano w ten sposób 
sąsiadujący budynek – Jana Stęślic-
kiego 1-2.

W innej części osiedla, przy Placu 
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7 re-
montowany jest kolejny segment bal-
konów. 

Po ukwieceniu klombów, przyszedł 
czas z kolei na przycinkę żywopłotów 
w całym osiedlu.

Przy ulicy Teatralnej 1 od strony bal-
konów tego wysokiego budynku zreali-
zowano postulat dzielnicowego policji 
o zamontowanie dodatkowego drugie-
go ogrodzenia – po wcześniej zamon-

towanym od strony szkoły – uniemoż-
liwiającego dojście pod balkony, tym 
razem od drugiej strony. Ma to w kon-
sekwencji zminimalizować problem 
grupowania się, spożywania alkoholu 
czy nawet nocowania pod balkonami, 
na co skarżyli się tutejsi mieszkańcy. 
Ogrodzenie posiada bramę na kłódkę, 
dlatego gdyby zaszłaby taka potrze-
ba, straż pożarna – odpukać w niema-
lowane – nie będzie miała problemu 
z dojazdem.

Osiedle „Chemik”
Zakończył się pierwszy etap remontu 

ciągu pieszo-jezdnego i miejsc parkin-
gowych wzdłuż budynku przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 61-63. Rów-
nolegle wykonano też nowe dojścia do 
części klatek schodowych. II etap obej-
mie prace na wysokości W. Wróblew-
skiego 61 wraz z wybrukowaniem nie-
utwardzonego dziś parkingu znajdują-
cego się w pobliżu śmietnika.

Dużo uwagi poświęcono w ostatnich 
tygodniach usuwaniu glonów z elewa-
cji budynków. Na ten moment zrealizo-
wano wszystkie prace, jakie były za-
planowane w tym roku tj. przy:

- Alfonsa Zgrzebnioka,
- Niepodległości 58A.
W lipcu takie roboty mają nastąpić 

między innymi przy Walerego Wró-
blewskiego 47 i 59.

Kolejny osiedlowy śmietnik wyglą-
da estetycznie. Na przełomie maja 
i czerwca wykonano nowe stanowisko 
kontenerowe w rejonie budynków przy 
ulicach Alfonsa Zgrzebnioka 51A, B 
i 52A, B. Dodatkowo wytyczono też 
obok miejsce składowania odpadów 
wielkogabarytowych. Brązowa osłona 
ma ograniczyć widok potencjalnego 
bałaganu z okien. W osiedlu „Chemik” 
jest jeszcze jeden śmietnik, który wy-
maga remontu a jednocześnie z cza-
sem stał się miejscem bytowania „ele-
mentu aspołecznego” – chodzi o ten 
przy Niepodległości 58. Według in-
formacji administracji, prace przy nim 
podjęte zostaną jeszcze w III kwartale 
bieżącego roku.

Z innych robót, jakie zrealizowano 
a które warto odnotować to między in-
nymi wymiana części zniszczonej na-
wierzchni na wysokości żłobka – Nie-
podległości 67.

Osiedle „Bańgów”
Jednym z ważniejszych tegorocznych 

zadań, jakie systematycznie zleca osie-
dlowa administracja, są roboty dekar-

ciąg dalszy na str. 17

os. „Młodych”. Ogrodzenie ma uniemożliwić grupowanie się „elementu os. „Młodych”. Ogrodzenie ma uniemożliwić grupowanie się „elementu 
aspołecznego” pod balkonami – Teatralna aspołecznego” pod balkonami – Teatralna 

Niezbędne, potrzebne, 
postulowane

Pogoda w ostatnich tygodniach była na tyle dobra, że w zasadzie wszyst-
kie zaplanowane roboty prowadzono zgodnie z planem. Od tych na ele-

wacjach, przez prace związane z infrastrukturą drogową i chodnikową, po 
roboty dekarskie…
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IMPLANTY, CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Panorama RTG, Tomografia 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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35 złod                  /h

MATURA TO NIE TORTURA
misja: poprawka!
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modus.edu.pl
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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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Remontując minimalizuj hałas. 
Pamiętaj!!! Obok Ciebie mieszkają inni.

Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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Niezbędne, potrzebne, postulowaneNiezbędne, potrzebne, postulowane

os. „Centrum”. Usunięto glony i odmalowano elewację  os. „Centrum”. Usunięto glony i odmalowano elewację  
– Kolejowa 5– Kolejowa 5

os. „Michałkowice”. Kościelna 36os. „Michałkowice”. Kościelna 36

os. „Michałkowice”. Na postulat mieszkańców ogrodzono os. „Michałkowice”. Na postulat mieszkańców ogrodzono 
plac zabaw – Wł. Sikorskiego 2plac zabaw – Wł. Sikorskiego 2

os. „Młodych”. Usunięte płyty acekolowe odsłoniły dawną os. „Młodych”. Usunięte płyty acekolowe odsłoniły dawną 
elewację, którą pokryje warstwa styropianowa  elewację, którą pokryje warstwa styropianowa  

– J. Stęślickiego 3-6– J. Stęślickiego 3-6

os. „Chemik”. W lipcu zniknie ciemnozielona narośl os. „Chemik”. W lipcu zniknie ciemnozielona narośl 
 – W. Wróblewskiego 47 – W. Wróblewskiego 47

os. „Tuwima”. H. Wróbla 7os. „Tuwima”. H. Wróbla 7

os. „Bańgów”. Kolejne urządzenia zabawowe os. „Bańgów”. Kolejne urządzenia zabawowe 
 – M. Skłodowskiej-Curie 77 – M. Skłodowskiej-Curie 77

os. „Młodych”. Trwa remont kolejnego segmentu os. „Młodych”. Trwa remont kolejnego segmentu 
balkonów – Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7balkonów – Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7

Docieplenia postępująDocieplenia postępują

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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os. „Węzłowiec”. Trwa remont chodników – Wł. Jagiełły 11os. „Węzłowiec”. Trwa remont chodników – Wł. Jagiełły 11

os. „Chemik”. Oddano do użytku kolejny zabudowany os. „Chemik”. Oddano do użytku kolejny zabudowany 
śmietnik z wytyczonym miejscem składowania wielkich śmietnik z wytyczonym miejscem składowania wielkich 

gabarytów – A. Zgrzebnioka 51-52gabarytów – A. Zgrzebnioka 51-52

os. „Bańgów”. Nowe odprowadzenia os. „Bańgów”. Nowe odprowadzenia 
deszczówki z daszków nad wejściami deszczówki z daszków nad wejściami 

– Wł. Reymonta 2-8– Wł. Reymonta 2-8
os. „Tuwima”. Odremontowano os. „Tuwima”. Odremontowano 

kolejny dach – W. Korfantego 4A, Bkolejny dach – W. Korfantego 4A, B

os. „Michałkowice”. Na wniosek os. „Michałkowice”. Na wniosek 
mieszkańców doświetlono chodnik mieszkańców doświetlono chodnik 

i rejon śmietnika – Wyzwolenia 8i rejon śmietnika – Wyzwolenia 8

os. „Tuwima”. Wkrótce poszerzenie drogi os. „Tuwima”. Wkrótce poszerzenie drogi 
jednokierunkowej – W. Korfantego 7-9jednokierunkowej – W. Korfantego 7-9

os. „Chemik”. Niebawem II etap wymiany nawierzchni os. „Chemik”. Niebawem II etap wymiany nawierzchni 
drogi i miejsc postojowych – W. Wróblewskiego 61-63drogi i miejsc postojowych – W. Wróblewskiego 61-63

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

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL

s-
69

4/
10

-2
0

Segregując śmieci  Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje – oszczędzasz Swoje 

pieniądze pieniądze 
i chronisz Swoje i chronisz Swoje 

środowisko naturalne!!!środowisko naturalne!!!

KUPIĘ MIESZKANIE  
ZA GOTÓWKĘ

TEL. 604-994-275

s-568/7-21

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

Zadbaj o swoje 
bezpieczeństwo

zwróć uwagę 
na obce osoby 

w Twoim 
budynku!!!
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skie na daszkach w wejściach do kla-
tek schodowych. Poza naprawą da-
chów, istotnym elementem jest wyko-
nanie odprowadzenia wody poprzez 
montaż orynnowania, którego dotych-
czas nie było. W efekcie czego docho-
dziło niekiedy do sytuacji, że „stojąca” 
na daszku woda przenikała przez ścia-
ny do klatki schodowej, pozostawiając 
zacieki. Ostatnio takie prace wykony-
wano przy Władysława Reymonta 2-8.

Dzieci korzystający z placu zabaw 
przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 
77 cieszą się z trzech nowych urządzeń 
zabawowych, jakie zamontowano tam 
w czerwcu. To kolejny etap doposaża-
nia osiedlowych placów zabaw w nowe 
atrakcje. Pojawiły się też regu-
laminy użytkowania placu.

Na wniosek właścicieli psów, 
w czerwcu wyremontowa-
no schody terenowe przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 
89, łączące część mieszkalną 
osiedla z obszarem de facto 
szerzej nieużytkowanym, gdzie 
wyprowadzane są czworonogi. 
Przy tym adresie wymieniono 
też ostatnio zniszczone drzwi 
wejściowe do klatki schodowej.

Warto także wspomnieć 
o usunięciu wolnostojącego 
kiosku za budynkiem Marii 
Skłodowskiej-Curie 75. W jego miej-
sce, w najbliższych tygodniach, po-
wstanie zieleniec.

Z robót instalacyjnych z kolei można 
wspomnieć o wymianie poziomu wod-
nego w budynku przy ulicy Władysła-
wa Reymonta 46-48.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu największe prace z trwa-

jących obecnie dotyczą budynku Her-
mana Wróbla 7, gdzie prowadzone są 
na dużą skalę roboty termomoderniza-
cyjne. Zakończenie robót zaplanowa-
no do końca sierpnia.

Kilka tygodni temu wyremontowano 
kompleksowo klatki schodowe budyn-
ku przy ulicy Wojciecha Korfantego 
2. W planach administracji są kolejne 
– przy Hermana Wróbla 6A i B. Zanim 
jednak dojdzie do malowania, skupio-
no się na innych robotach towarzyszą-
cych takim dużym remontom w zaso-
bach SSM – wymianie instalacji oświe-
tlenia klatek z tradycyjnego na ledo-
wą i porządkowaniu instalacji teletech-
nicznych poprzez przenoszenie ich do 
wspólnych, specjalnie przygotowywa-
nych korytek.

Istotnym zadaniem z perspektywy 
bezpieczeństwa mieszkańców z bu-
dynku przy ulicy Wojciecha Korfan-

tego 7 i 9 jest planowane poszerze-
nie drogi jednokierunkowej biegnącej 
wzdłuż tych budynków, w rejonie za-
krętu W. Korfantego 7B/9A. Odcinek 
ten śmiało można określić jako „wą-
skie gardło”, co przy ciasno zaparko-
wanych samochodach znacząco mo-
że utrudniać prowadzenie potencjal-
nych akcji przez służby ratunkowe. Nie 
czekając więc na nieszczęście zde-
cydowano się na realizację zadania. 
W ostatnich tygodniach, po uzyskaniu 
stosownych pozwoleń, wycięto na te 

potrzeby kilka drzew. Nowe nasadze-
nia pojawią się jesienią w tym rejonie 
już po zakończeniu gruntownych prac.

W czerwcu z kolei zakończono mię-
dzy innymi remont dachu w domu przy 
ulicy Wojciecha Korfantego 4, zaś 
osiedlowi konserwatorzy wykonali do-
raźną naprawę cokołu budynku przy 
ulicy Hermana Wróbla 4.

Zgodnie z harmonogramem, trwa 
wymiana wodomierzy na nowe, z od-
czytem radiowym. Te pojawiły się już 
w mieszkaniach przy:
- H. Wróbla 3, 6, 7, 9, 21,
- W. Korfantego 3, 6, 7, 14,
- Okrężnej 13.

Do 2025 roku wszystkie budynki 
osiedla zostaną zaopatrzone w tego 
typu wodomierze.

Osiedle „Centrum”
Ubywa z roku na rok brzydkich, ciem-

nozielonych elewacji. To efekt realiza-
cji programu usuwania glonów z ko-
lejnych budynków. W minionych tygo-
dniach pozbyto się ich najpierw z ele-
wacji przy Powstańców 46A, a póź-
niej Kolejowej 5. Pod koniec czerwca 
firma układała rusztowanie na kolej-

nym budynku, gdzie widoczny jest pro-
blem zabrudzonej elewacji frontowej – 
przy Kolejowej 6. Jeszcze w lipcu i ta 
powinna być czysta, odmalowana.

Do zakończonych można też dopisać 
remont dachu budynku przy ulicy Jana 
Pawła II 17 a także wykonanie izolacji 
fundamentów budynku oraz przerób-
kę instalacji deszczowej budynku przy 
Jedności 1, gdzie stale występował 
problem zalewania piwnicy. Ostatnim 
elementem prac przy tym drugim ad-
resie będzie wykonanie studni, bo ta-
kowa tam zachodzi potrzeba.

W czerwcu w budynku przy ulicy 
Hutniczej 3, 3A, 4 wymieniono po-
ziom wodny. W najbliższym planach 
ADM jest między innymi wymiana na-

wierzchni drogi wokół bu-
dynku, w którym mieszczą 
się między innymi: siedziba 
administracji, biblioteka czy 
sklepy (Powstańców 54).

Osiedle „Węzłowiec”
Największe prace prowa-

dzone w tej chwili w osiedlu 
dotyczą wymiany nawierzchni 
kolejnych osiedlowych chod-
ników tzw. I etapu osiedla, za-
równo ze środków spółdziel-
czych, zaplanowanych, jak 
i w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. I tak nowe chodni-
ki wkrótce zobaczymy między 

innymi przy Władysława Jagiełły 1 
w kierunku ciągu handlowego przy uli-
cy Grunwaldzkiej oraz Władysława 
Jagiełły 11, w pobliżu nowego skwe-
ru wypoczynkowego i Władysława Ja-
giełły 31 wzdłuż placu zabaw. Jest to 
kontynuacja pewnych zamierzeń, za-
kładających systematyczne rokroczne 
remontowanie osiedlowych chodników 
i brukowanie ścieżek w oparciu o po-
stulaty mieszkańców. Patrząc cało-
ściowo na osiedle „Węzłowiec”, nie zo-
stało ich do wykonania już zbyt wiele.

Administracja ponadto zleciła na-
prawę fragmentów dróg dojazdowych 
i wjazdów w rejonie:

- Władysława Jagiełły 7 i 9,
- Wł. Jagiełły 33A.
Z innych robót warto wspomnieć 

między innymi o tym, że:
- odremontowano dach budynku przy 

ulicy Grunwaldzkiej 9B,
- usunięto awarię na przyłączu kana-

lizacji przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 28A, a także jakiś czas temu po-
sadzono cztery lipy drobnolistne w re-
jonie Walerego Wróblewskiego 32 
/Grunwaldzkiej 2. Rafał Grzywocz

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

Niezbędne…

ciąg dalszy ze str. 12

os. „Chemik”. Naprawiono zniszczony odcinek drogi os. „Chemik”. Naprawiono zniszczony odcinek drogi 
przy żłobku – Niepodległości 67przy żłobku – Niepodległości 67
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Segregacja odpadów biodegradowalnych

Popełniane błędy, dostępne BIOworkiPopełniane błędy, dostępne BIOworki
BBrązowe, 240-litrowe pojemniki na odpady ulegające biodegradacji od około dwóch lat są stałym elementem 

osiedlowych miejsc składowania odpadów komunalnych. Mimo upływu czasu, nie u wszystkich jednak wy-
kształcił się nawyk segregacji, są i błędy, które łatwo można skorygować…

Do rozdzielania bioodpadów m.in. 
resztek owoców i warzyw, skorupek 
po jajkach i orzechach, kwiatów do-
niczkowych oraz ciętych okoliczno-
ściowych musimy przyzwyczaić się tak 
samo, jak przywykliśmy do oddzielania 
ze śmieci szkła, papieru czy tworzyw 
sztucznych. Można powiedzieć, że zna-
leźliśmy się w tej kwestii mimowolnie już 
poziom (level) wyżej. Jak obserwujemy, 
oczekiwania względem segregacji odpa-
dów, a tym samym przyczyniania się do 
poprawy („naprawy”) środowiska natural-
nego są coraz większe. Patrząc na po-
stępujący rozmiar zanieczyszczenia Zie-
mi, nie ma się czemu dziwić. 

Worki ze śmieciami, woreczki 
foliowe, obiad - NIEE

Brązowe pojemniki w osiedlach spół-
dzielczych i w ogóle w mieście, a sze-
rzej w kraju nie pojawiły się po to, by 
były dodatkowym miejscem składowa-
nia worków ze śmieciami. Niestety, ro-
biąc przegląd takich pojemników w do-
wolny dzień widać, że część miesz-
kańców idzie na skróty i zamiast wy-
rzucić worek do kontenera w wiacie 
śmietnikowej, pozbywa się go po dro-
dze… I nie wygląda to na jednorazo-
we zapomnienie klucza do zamka pa-
tentowego śmietnikowej wiaty. 

Często popełnianym błędem związa-
nym z prawidłową selektywną zbiórką 
bioodpadów jest wyrzucanie tej frakcji 
do pojemnika w workach foliowych. Jest 
to całkowicie błędna droga, ponieważ 
folia nie rozkłada się w warunkach kom-
postowych i w konsekwencji powoduje 
nieodwracalne zanieczyszczenie frak-
cji w tymże pojemniku. Mimo naszych 
szczerych chęci właściwego wyrzuce-
nia odpadów BIO do brązowego pojem-
nika – plastik foliowego worka cały nasz 
(i sąsiadów) wysiłek niweczy…

Wydaje się z perspektywy czasu, że 
część mieszkańców zniechęciła się do 
segregacji odpadów BIO sytuacjami, 
w których po otwarciu klapy BIO-pojem-
nika, przy wszechobecnym odorze, ro-
iło się od różnego rodzaju robactwa. Ta-
ka ilość nie bierze się znikąd. To od nas 
– czyli użytkowników zależy, czy po-
jemniki będą miejscem bytowania i roz-
mnażania się insektów. Nieprawidło-
we segregowanie odpadów, polegają-
ce m.in. na wyrzucaniu do wspomnia-

nych pojemników odpadów spożyw-
czych, takich jak: resztki wędlin, mię-
sa, ryb, kości lub inne „pozostałości 
z obiadu” przyczynia się do pojawie-
nia się właśnie różnego rodzaju insek-
tów, robaków i pod osłoną nocy nawet 
szczurów. A przy dodatkowym czyn-
niku, jakim jest upał, powoduje dalsze 
negatywne skutki. Należy pamiętać, 
że nie tylko w przypadku bioodpadów, 
ale i wszystkich zbieranych selektywnie 
frakcji pojawienie się w pojemniku od-
padów niezgodnych z przeznaczeniem 
może spowodować, że cała zawartość 
nie będzie nadawała się do zagospoda-
rowania – w domyśle odzysku i będzie 

musiała trafić w całości do odpadów 
zmieszanych. W przypadku bioodpa-
dów jest to tym bardziej istotne i wrażli-
we, bo frakcja ta polega na komposto-
waniu i wrzucenie do niej innych odpa-
dów (np. resztek z obiadu itp.) sprawia, 
że cała zawartość brązowego pojemni-
ka nie nadaje się do zagospodarowania 
na dalszym etapie odbioru…

Opróżniają częściej, czyszczą
Miesiące letnie i dominujące wyż-

sze temperatury, znacznie powyżej 20 
stopni Celsjusza, nie są idealnymi wa-
runkami do gromadzenia odpadów ko-
munalnych tego typu. Odbiór frakcji 
bioodpadów w zabudowie wielorodzin-

 resztek ryb, wędlin, mięs, kości, 
 folii i reklamówek, 
 pampersów, tekstyliów, 
 papieru lakierowanego lub foliowanego, 
 zatłuszczonego i brudnego papieru, 
 płynnych odpadów kuchennych, 
 odpadów higienicznych, leków, 
 popiołu z pieców węglowych, 
 odpadów niebiodegradowalnych, 
 roślin trujących, 
 chorych części roślin, 
 kłączy i rozłogów perzu, 
 roślin potraktowanych chemicznymi 
 środkami ochronnymi 

 kwiaty cięte i doniczkowe, 
 skórki po owocach i warzywach, 
 resztki owoców i warzyw, 
 skorupki po jajkach i orzechach. 

Tutaj wrzucaj także w przypadku  
zabudowy jednorodzinnej:
 skoszoną trawę,
 liście, 
 małe kawałki drewna,  
(gałązki po przycinaniu drzew), 
 skorupki po jajkach i orzechach. 

SEGREGOWAĆ 
POPRAWNIE?

czy wiesz jak

WRZUCAJ: NIE WRZUCAJ: 

NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANY BŁĄD  
TO ODPADY BIO WYRZUCONE 
W WORKU FOLIOWYM.

NIE POPEŁNIAJ TEGO BŁĘDU! 

Worki lub opakowania, które trafiają razem z odpadami 
do pojemnika na BIOodpady, powinny być wykonane 
z materiałów biodegradowalnych. W przypadku posiadania 
pojemnika lub worka z innego materiału powinniśmy go 
wyrzucić do innej odpowiedniej frakcji.
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s-tinto/5-21

nej, w tym z zasobów Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tych 
miesiącach jest odpowiednio zwięk-
szony – odbywa się dwa razy w tygo-
dniu. O to też zresztą swego czasu, 
jeszcze przed pandemią, postulowano 
między innymi na corocznych zebra-
niach osiedlowych. Dodatkowym za-
bezpieczeniem mającym na celu utrzy-
manie pojemników we właściwym sta-
nie sanitarnym jest również zwiększo-
na częstotliwość ich mycia w tym okre-
sie – raz na dwa tygodnie. 

Zielone BIOworeczki – TAAAAK
Jednym z najczęściej popełnianych 

błędów związanych z prawidłową se-
lektywną zbiórką bioodpadów jest wy-
rzucanie ich do pojemnika w workach 
foliowych powszechnego użytku. Od 
jakiegoś czasu w zabudowie wieloro-
dzinnej prowadzona jest jednak przez 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzę-
du Miasta akcja pilotażowa związa-
na z tzw. BIOworkami. Poprzez admi-
nistracje osiedli spółdzielczych, w tym 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, mieszkańcy mogą otrzymać 
bezpłatnie do wypróbowania rolkę ta-
kich BIOworków. Są one wykonane 
z materiałów nadających się do rozkła-
du w warunkach kompostowych i moż-

na je z czystym sumieniem wyrzucać 
razem z „biofrakcją” do brązowych po-
jemników. Wszyscy mieszkańcy, u któ-

rych ten sposób się sprawdził, mo-
gą kontynuować tę metodę wyrzuca-
nia bioodpadów, poprzez zakup tego 
rodzaju worków w sklepach z działem 
gospodarczym – są coraz powszech-
niejsze i cena za nie jest przystępna.

Nie dajmy się zniechęcić widokiem 
pojemnika, z którego po otwarciu kla-
py wylatuje w chaosie chmara owa-
dów. Albo sytuacjami, gdzie wyrzuco-

ny „po chamsku” worek ze śmieciami 
skutecznie utrudnia nam składowanie 
przyniesionych BIOodpadów. Im po-

ważniej podejdziemy do tematu i spró-
bujemy uświadamiać różnymi kanałami 
innych – na co potrzeba jednak cierpli-
wości – tym rzadziej będziemy zażeno-
wani widokiem zawartości BIO-pojem-
nika a wydzielenie odpadu BIO stanie 
się nawykiem, jak oddzielenie od in-
nych śmieci szkła, tworzyw sztucznych 
czy papieru.

Rafał Grzywocz

Wyrzucaj tylko w BIOworeczkach. Darmowe worki na odpady BIO  
są jeszcze dostępne w administracjach do wyczerpania zapasów!
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s-639/4-20

Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

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-sobota 
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 Grabowej) 
sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

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

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

ul. Kościelna 39, Pon.-pt. 8.00-20.00, so-
bota 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-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00
 tel. 32 228-01-60

ul. Niepodległości 29, Poniedziałek-pią-
tek 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-piątek 
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-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 228-43-46

F I G U R K I  B E T O N O W E  M R O Z O O D P O R N E  D O  O G R O D U ,  D O M U  I  N A  B A L K O N

Siemianowice Śląskie, ul. Kasztanowa 8 - osiedle „Tuwima”
s-569/7-21

150
wzorów

„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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OGŁASZAJ SIĘ 
W „MS”

NAPRAWDĘ WARTO

ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego 
rodzaju naprawy - hydrauliczne 
(w tym WC podtynkowe), c.o., 
elektryka, gazowe (w tym piecyki), 
ślusarstwo. Regulacja i naprawa 
okien, kompleksowe remonty. 
Tanio, solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście,        tel. 503 427 475

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  

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393 

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

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

PIECE gazowe - naprawa, 
szczelność instalacji, 

tel. 601 477 527 

PRZEPROWADZKI, transport 
i utylizacja rzeczy,     tel. 508 290 245

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

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

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

MALOWANIE - tapetowanie, 
tel. 505 859 475 

REMONTY łazienek, 
tel. 511 155 004  

TELEWIZORY, naprawa u klienta, 
gwarancja na usługi. Siemianowice Ślą-
skie – dojazd bezpłatny. Anteny cyfro-
we. Czynne 9:00 do 20:00 oprócz nie-
dziel,  tel. 32 228-26-75, 601 347 250

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 533 336 454 

REGULACJA okien PCV, wymiana 
i naprawa uszczelek, 

tel. 602 314 720

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

USŁUGI remontowe, kafelkowanie, 
tel. 517 356 893

RÓŻNE

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

MIESZKANIOWE

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śl.,  tel. 602 172 527

SPRZEDAM mieszkanie 37 m2, 2 po-
koje, Bytków, ul. Wróblewskiego, 
190.000 zł, telefon popołudniu,  
 tel. 664 788 118

KUPIĘ kawalerkę w Siemianowicach 
(Tuwim, Wróbla, Korfantego, Chemik, 
Michałkowice) lub zamienię 37 m2 
w Rudzie Śląskiej-Godula (koło par-
ku) na mniejsze w Siemianowicach Śl. 
(j.w.),  tel. 502 256 517

KUPIĘ mieszkanie oraz garaż, może 
być do remontu. Pomogę w formalno-
ściach. Zapłacę gotówką,  
 tel. 786 223 163

POSZUKUJĘ mieszkanie w Siemia-
nowicach Śl.,  tel. 602 172 527

SPRZEDAM mieszkanie ul. Ślą-
ska 46A, około 43 m2, 1 piętro, Cen-
trum Siemianowic Śl.,  tel. 514 959 251

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

ZAMIENIĘ 3 pokoje na 2, 
  tel. 690 946 526

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ garaż i mieszkanie 2-pokojowe 
w Siemianowicach Śl.,  tel. 881 652 241

KUPIĘ garaż przy Alei Młodych,  
 tel. 503 813 174

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

SUDOKU 7 /21 (BARDZO TRUDNE!!!)

7 3 5

6 1

4 1 8

6 5 8 4

2 7

9 8 6 1

4 9 3

6 7

3 4 2

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

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

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

Rozwiązanie  
SUDOKU 6/21

9 6 2 7 4 5 3 1 8

1 8 4 2 3 6 7 5 9

7 5 3 9 1 8 2 4 6

3 7 5 1 6 4 8 9 2

8 4 9 5 2 3 6 7 1

2 1 6 8 9 7 5 3 4

4 9 8 3 5 2 1 6 7

6 3 7 4 8 1 9 2 5

5 2 1 6 7 9 4 8 3

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
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego 
15.00 - 19.00 Spotkania koła PZ Niewidomych - Klub Cen-

trum (ul. Powstańców 54) 
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
16.00 - 21.00 Tenis stołowy
16.00 - 20.00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju.  

Krótkofalarstwo
16.00 - 18.30 Strzelanie.  

Zajęcia z bronią pneumatyczną

Dom Kultury „Chemik” 
 zaprasza

W końcu (!) można już korzystać z zajęć organizowanych w Domu Kultury „Chemik”. Poniżej prezentujemy  
szczegółowy terminarz i zachęcamy do odwiedzenia. Więcej szczegółów pod numerem telefonu - 602 110 424.

Dom Kultury „Chemik”  podejmie współpracę z kreatywnymi osobami 
oraz stowarzyszeniami mającymi pomysł na zorganizowanie i prowadzenie 

zajęć w zakresie kultury, sportu, rekreacji czy oświaty.  
Zainteresowani - kontakt  tel. 602 110 424

Budżet Obywatelski 2021 – dalsza realizacja
Kilka tygodni temu Urząd Miasta przystąpił do wykonania zamówienia pn. „Budowa miejsc postojowych, par-

kingów oraz modernizacja chodników i ulic w mieście w wybranych lokalizacjach”.

Znaczna część pozycji – dzięki ubiegłorocznemu zaan-
gażowaniu mieszkańców zasobów SSM – dotyczy terenów 
spółdzielczych. Dzięki tej mobilizacji, dziś możemy obser-
wować realizację obywatelskich projektów…

Inauguracyjne prace wspomnianego wyzej projektu moż-
na było zaobserwować w pierwszej połowie maja w „Bań-
gowie”. Ekipa robotników zajęła się wymianą nawierzchni 

chodników przy Władysława Reymonta 10-12, a później 
46-56 i Karola Szymanowskiego 2. oprócz tego w ramach 
tego samego projektu wymieniono nawierzchnię chodni-
ka przy ulicy Walerego Wróblewskiego 71 (os. „Chemik”). 
Na przełomie czerwca i lipca trwały prace remontowe dro-
gi wzdłuż budynku przy ulicy Niepodległości 58 i chodnika 
przy Władysława Jagiełły 1.

os. „Węzłowiec”. Remont chodnika prowadzącego m.in. os. „Węzłowiec”. Remont chodnika prowadzącego m.in. 
do ciągu handlowego – Władysława Jagiełły 1do ciągu handlowego – Władysława Jagiełły 1

os. „Chemik”. Remont ulicy w kierunku Strefy Rozrywki os. „Chemik”. Remont ulicy w kierunku Strefy Rozrywki 
„Renoma” – Niepodległości 58„Renoma” – Niepodległości 58
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MIESIĘCZNIK SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Druk: „Kolumb”, Chorzów. Nakład: 12500 egzemplarzy. 
Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie 

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
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Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto  5 lipca 2021 r.

J K L.
Na lekcji biologii Pani pyta Jasia:
- Jaki pożytek mamy z gęsi?
- Smalec.
- I co jeszcze?
- Smalec.
- Jasiu, na czym śpisz w domu?

- Na łóżku.
- A co masz pod głową?
- Poduszkę.
- A co jest w poduszce?
- Dziura.
- A co wyłazi z dziury?
- Pierze.
- No właśnie. To powiedz Jasiu, co 

mamy z gęsi...?
- Smalec.

J K L

Rozmawia blondynka ze swoją 
przyjaciółką i mówi:

- Wiesz co?
Brunetka na to:
- No, co?
- Mam w internecie cichego wiel-

biciela.
- Ale jakie ma ładne imię...
- Jakie, pyta brunetka.
- Zawsze podpisuje się „SPAM”

J K L.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. W zapalniczce; 8. De-

bata; 9. Lita skała; 10. Dwanaście 
sztuk; 11. Rodzaj baru; 12. Rodzaj za-
mszu; 13. Sklejka; 14. Miejsce na li-
ście; 16. Fiasko; 19. Szczudła; 20. Ku-
rek; 21. Żywotnik; 22. Stopień rozwoju; 
23. Konkrety; 28. Nie poezja; 31. Sor-
tyment tarcicy; 32. Omyłka; 33. Ciast-
ko z kremem; 34. Talerz psa; 35. Ta-
śma z podziałką; 36. Porcja leku; 
37. Pasza dla zwierząt. 

PIONOWO: 1. Olej napędowy; 
2. Skrzynia murarska. 3. Nie anoda; 
4. Melodia; 5. Z białego wina; 6. Daw-
ka; 7. Gra; 14. Płaci czynsz; 15. Ciuch-
cia; 17. Szklana cegła; 18. Wierzchnie 
okrycie; 24. Skórka garnka; 25. Zwier-
ciadło; 26. Przykre wrażenie; 27. Al-
bum na znaczki; 28. Rewia; 29. Okład-
ka książki; 30. Ziółko.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 16 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 26 lipca br. na adres: SSM ul. 
Bohaterów Westerplatte 20 z dopi-
skiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 7/2021 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 7/2021 r. – decyduje 
data wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 06/2021 z hasłem: Lato przed na-
mi otrzymują: Stefan Wieczorek, ul. 
Przyjaźni 18 (I nagroda); Marceli Fer-
dyn, ul. Krucza 1A (II); Lidia Muras, 
Wł. Reymonta 26 (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 

GZM po odbiór wygranych. Fundato-
rem pierwszej nagrody jest PHU MMJ 
Marcin Janos, a pozostałych Zakład 
Usług Technicznych Mirosław Witek, 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 67.

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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Lato na razie nas nie rozpiesz- 
 cza i serwuje nam bardzo 

zmienną pogodę od upałów rodem 
z Sahary, po jesienne szarugi. Te 
kaprysy aury, na szczęście, nie od-
bijają się na dostępności do warzyw 

i owoców. Wykorzystajmy ich obfi-
tość i wprowadźmy je do domowe-
go menu oraz poeksperymentujmy 
przy okazji. A nuż, przytrafi się nam 
stworzenie jakiejś ciekawej i smacz-
nej potrawy?

Zapiekanka z porów
Białe części porów – 1 kg – ugoto-

wać do miękkości w osolonej wodzie 
z dodatkiem 1/2 szklanki mleka. Po od-
cedzeniu przełożyć do ogniotrwałego 
naczynia, posypując solą i pieprzem 
do smaku. Na wierzchu ułożyć plastry 
masła (ok. 15 dag). Całość posypać 
grubą warstwą startego żółtego sera. 
Zapiekać w piekarniku, aż ser się roz-
topi. Podawać z pieczywem.

Pomidory zapiekane z papryką
3 duże cebule pokroić i podsma-

żyć na 4 łyżkach oleju. Dodać pokro-
joną w paski paprykę (0,5 kg) i dusić 
aż zmięknie. Wtedy dołożyć poćwiar-
towane pomidory (0,5 kg), pozosta-
wiając na ogniu jeszcze przez 10 mi-
nut. Doprawić solą, pieprzem, papryką 
słodką i ostrą, bazylią i tymiankiem. Na 
wierzch potrawy wbić delikatnie 4 jaj-
ka i poczekać, aż się zetną. Podawać 
z pszennym pieczywem.

Kalafior inaczej
Ugotować duży kalafior z dodatkiem 

soli i odrobiny cukru (można go też 
ugotować na parze). Odcedzić i po-
dzielić na różyczki. Żaroodporne na-
czynie wyłożyć plastrami boczku, a na 
nich ułożyć kalafior. Dwa jajka ubić, 
dodać sól i posiekany lubczyk, a na-
stępnie wlać do nich 1 łyżkę mąki roz-
trzepaną w 2 łyżkach mleka. Ubić jesz-
cze raz i zalać kalafior. Wstawić do go-
rącego piekarnika i zapiec. Podawać 
z dodatkiem ryżu.

Coś na deser
Banany – 3 sztuki – zmiksować 

z 1/2 l schłodzonego, pasteryzowane-
go, mleka z dodatkiem 1 – 2 łyżek cu-
kru. Podawać z kostkami lodu.

Przepis można spokojnie zmodyfi-
kować i zamiast bananów użyć ma-
lin, porzeczki lub innych owoców łatwo 
się miksujących – proporcje wg uzna-
nia i zamierzenia, co osiągnięcia odpo-
wiedniej konsystencji.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Nie, ubodzy nie 
mogą liczyć na Two-
ją szczodrość. Nawet 
nie dlatego, że jesteś 
skąpy, ale zajęty wła-

snymi sprawami, po prostu nie do-
strzegasz ludzi proszących o wspar-
cie. A w ogóle to uważasz, że bied-
nymi powinno zajmować się państwo.

Byk nie jest zbyt 
hojny. Z natury 
oszczędny i odma-
wiający sobie wie-

lu przyjemności, uważa, że każdy po-
winien troszczyć się o siebie, że jeśli 
ktoś doprowadził się do sytuacji, że 
musi żebrać na ulicy to jest to w dużej 
mierze jego własna wina.

U Bliźniaka wszyst-
ko zależy od humo-
ru i od tego, czy ktoś 
wyciągający rękę, 

potrafi wzbudzić jego sympatię. Takiej 
osobie Bliźniak jest skłonny pomóc. 
Wobec innych żebrzących będzie prze-
chodził obojętnie. Bardziej liczyć na je-
go wsparcie mogą dzieci niż dorośli.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Raka są bar-
dzo czuli na ludz-
ką nędzę i nigdy nie 

przechodzą wobec żebraka obojęt-
nie. Nie tylko, że dadzą parę złotych, 
ale również obdarzą dobrym słowem. 
Wszystko to czynią bezinteresownie, 
nie oczekując wdzięczności.

Lew bywa hojny, ale 
często robi to na pokaz, 
np. daje jałmużnę, jeśli 
wie, że taki gest będzie 

podobał się kobiecie, z którą idzie, a na 
której mu zależy. W innym przypadku 
potrafi obojętnie przejść koło kogoś, kto 
prosi go o parę złotych na chleb.

Pod tym znakiem 
rodzą się ludzie, któ-
rzy mają serca, jak to 
się mówi z kamienia. 

Na działalność charytatywną są skłon-
ni poświęcić trochę pieniędzy, jeśli 
mają zasobny portfel. Rzadko jednak 
wspomagają potrzebujących.

Wagi należą do 
tych osób, którym 
obdarowywanie in-
nych sprawia przy-

jemność, a słowa wdzięczności, czy 
uśmiech obdarowanego szczerze cie-
szą. Można nawet zaryzykować twier-
dzenie, że wolą dawać, niż brać.

Na wsparcie Skor-
piona ubodzy nie mo-
gą liczyć. Zajęty swo-
imi problemami prze-

chodzi koło ludzkiej nędzy raczej obo-
jętnie. Chyba, że jest to ktoś z jego ro-
dziny, wtedy potrafi szybko i chętnie 
sięgnąć do portfela. 

Pod znakiem 
Strzelca rodzą się 
zazwyczaj dobrzy lu-
dzie, a więc los in-

nych nie jest im obojętny. Gdy tylko 
jest to w ich mocy, starają się pomóc, 
a bywa, że specjalnie noszą ze so-
bą drobne, aby wspomóc żebrzących. 

Koziorożec udzie-
la pomocy ludziom, 
którzy są w biedzie, 
ale pilnie zważa na 

to, aby pieniądze nie były niewłaści-
wie wydane np. na papierosy. Dlatego 
też chętniej wspiera ubogich material-
nie, niż dając gotówkę do ręki.

Ryby nie tylko chęt-
nie dają jałmużnę, ale 
również tak wychowu-
ją swoje dzieci, aby 

nie były nieczułe na czyjąś biedę. 
Przed świętami proponują tańsze pre-
zenty, aby zaoszczędzone pieniądze 
przeznaczyć na potrzeby biednych.

Wodniki są szczo-
dre, nawet bardzo, 
ale preferują orygi-
nalne akcje np. po-

mocy dzieciom Afryce, w jakimś kraju 
dotkniętym wojną, czy klęską żywio-
łową. Uczestniczą również w akcjach 
świątecznej pomocy.

Czy chętnie 
dajesz jałmużnę?
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Zwiększ czujność

Oszustwa „na piecyki gazowe”
i bezpieczeństwo  banku

W minionych tygodniach kolejni mieszkańcy Siemianowic Śląskich padli ofiarą oszustów. W sezonie letnim 
znów uaktywnili się oszuści wyłudzający pieniądze „na piecyki gazowe”. Coraz zuchwalsze są metody kra-

dzieży pieniędzy z konta bankowego. Czujnym trzeba być na każdym kroku, bez względu na wiek…

Okradła seniorkę podszywając się
pod pracownicę spółdzielni

Ufność 87-letniej siemianowiczanki 
wykorzystała oszustka, która zapuka-
ła do jej drzwi mieszkania i podała się 
za pracownika spółdzielni. Zażądała 
od seniorki gotówki za wymianę pie-
ca gazowego. Starsza pani najwidocz-
niej niedokładnie zrozumiała przedsta-
wioną przez oszustkę sytuację i pomi-
mo, iż nie wymieniała pieca wcześniej, 
przekazała kobiecie kilkaset złotych…

… dopiero po wszystkim zorientowa-
ła się, że cała historia była wymyślona 
przez oszustkę. Apelujemy do senio-
rów o ostrożność i czujność.

Oszuści bez najmniejszego zawaha-
nia wykorzystują ufność i nieporadność 
osób starszych. Są oni dla nich łatwym 
celem i złodzieje nie boją się ich okra-
dać za dnia. Tym razem mieszkanie 
87-latki odwiedziła kobieta, która poda-
ła się za pracownika spółdzielni. Powie-
działa starszej pani, że zalega z zapła-
tą za piec gazowy. Seniorka przekaza-
ła jej kilkaset złotych, nie podejrzewa-
jąc, że cała ta historia to zwyczajny blef 
i że siedzi przed nią oszustka. Dopiero 
po pewnym czasie do 87-latki doszło, 
że padła ofiarą przestępczyni i powia-
domiła o tym policjantów.

Kolejny raz apelujemy do osób star-
szych, aby nie wpuszczały do swo-
ich mieszkań obcych osób, a jeśli ktoś 
przedstawia się za pracownika admi-
nistracji czy jakiegoś innego podmiotu 
świadczącego usługi Państwu - prosi-
my o szczegółowe zweryfikowanie te-
go. Z pomocą zawsze może przyjść 
sąsiad czy ktoś z rodziny. Wizytę tę 
śmiało można przełożyć na inny ter-
min. Pamiętajmy: amatorzy łatwego 
zarobku nie mają skrupułów.

Mieszkańców próbują naciągać rze-
komi: „gazownicy”, „elektrycy”, fał-
szywi przedstawiciele spółek Tauron, 
PGNiG, osoby oferujące atrakcyjne 
oferty telewizji kablowej za zaliczką, 
„fachowcy” przeprowadzający remont 
u sąsiada z dołu, chcący usunąć awa-
rię, „policjanci”, „agenci CBA i CBŚ”, 
czy cwaniacy wykorzystujący metodę 
„na wnuczka” w opałach.

Bądźmy maksymalnie czujni i ostroż-
ni. Zarówno w kontaktach bezpośred-
nich, jak i telefonicznych.

Dzisiejsi wyłudzający pieniądze swo-
je metody dopracowali do perfekcji i na 
oszustwo łapią się nie tylko osoby star-
sze – choć tych jest najwięcej – ale 
i wydawałoby się czujniejsze młodsze 
pokolenie. Ba, „w dobrze opowiedzia-
ną bajkę” potrafią uwierzyć osoby pra-
cujące w branży, pracownicy admini-
stracji, dziennikarze czy nawet (!) po-
licjanci po pracy. Tak. To tylko poka-
zuje, jak ciężko współcześnie rozpo-
znać osoby, mające czyste intencje 
i jak skuteczne są sposoby oddziały-
wania na ludzi, wpłynięcie na ich emo-
cje, by ulegli i… wpuścili do mieszka-
nia, wypłacili gotówkę, przekazali za-
liczkę, podpisali umowę…

O tym, jak uchronić się przed takim 
oszustwem piszemy regularnie na ła-
mach „Mojej Spółdzielni”.

Sprawdzać. Po prostu
Wydaje się, że najlepszym sposo-

bem uniknięcia oszustwa jest spraw-
dzenie,

czy Spółdzielnia, Gazownia lub inna 
instytucja rzeczywiście kogoś wysłała.

W przypadku „wnuczka” lub innego 
„członka rodziny”, będącego rzekomo 
w nagłej finansowej potrzebie skontro-
lować dalej u rodziny, powiadomić ich 
o zdarzeniu, dając to jasno do zrozu-
mienia oszustowi.

Warto mieć pod ręką numery tele-
fonów do administracji, pogotowia 
technicznego, gazowni itp., bo pro-
ponowane przez „fachowców” nu-
mery kontaktowe mogą być zwykłą 
„ustawką”. Nie miejmy wyrzutów 
sumienia, że kogoś sprawdzamy. To 
normalne, że chcemy dowiedzieć się, 
potwierdzić, czy wszystko odbywa się 
legalnie. Fachowiec z dobrymi inten-
cjami przecież się nie obrazi i zacze-
ka 2 minuty w klatce schodowej, mając 
do wykonania zleconą pracę…

66 tysięcy złotych
trafiło do oszustów

Siemianowiczanka uszczupli-
ła swoje konto o 66 tysięcy zło-
tych, które wyłudzili od niej oszu-

ści dzwoniąc i podając się za dział 
bezpieczeństwa jej banku. Metoda 
stosowana przez sprawców jest już 
bardziej skomplikowana technicz-
nie, jednak i jej można było zapo-
biec w prosty sposób - nie podając 
żadnych loginów i kodów do swoje-
go konta internetowego. 

27-letnia siemianowiczanka powia-
domiła policjantów o kradzieży jej pie-
niędzy z banku za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej. Do kobie-
ty zadzwonił pracownik banku z działu 
bezpieczeństwa, w którym miała środ-
ki pieniężne i poinformował, ze za-
uważył, że z jej konta został wykona-
ny fałszywy przelew na kwotę 200 zło-
tych na konto oszusta, którego mają 
w swojej bazie. Dlatego natychmiast 
wdrożono procedury, aby zweryfiko-
wać czy właścicielka wykonywała taki 
przelew. Oczywiście 27-latka zaprze-
czyła i zgodnie z podanymi instrukcja-
mi ściągnęła aplikację, gdzie podała 
swoje dane wrażliwe do obsługi kon-
ta. Zaczęła wykonywać przelewy na 
„bezpieczne” skrytki bankowe. W ten 
sposób pozbyła się 66 tysięcy zło-
tych. Wtedy coś jej zaczęło nie paso-
wać i nie wykonała kolejnego przele-
wu. Skontaktowała się z infolinią ban-
ku, gdzie okazało się, że została oszu-
kana. Prawdziwy pracownik banku za-
blokował konto uniemożliwiając dalsze 
transakcje na nim.

Pomimo, iż ta metoda jest bardziej 
skomplikowana, można było zapobiec 
utraty pieniędzy. Najprostszym spo-
sobem było natychmiastowe zwery-
fikowanie informacji na infolinii ban-
ku dzwoniąc do niego osobiście. Czę-
sto sprawcy przełączają swoje ofiary 
do odpowiedniego departamentu ban-
kowego, jednak jest to blef. Dalej roz-
mawia się z oszustem. Wystarczyło 
nie podawać haseł, loginów stoso-
wanych do obsługi konta, aby za-
pobiec utracie gotówki. Przypomi-
namy o właściwej ochronie takich da-
nych wrażliwych i apelujemy o ostroż-
ność i czujność.

Źródło: materiały prasowe Komendy Miej-

skiej Policji w Siemianowicach Śląskich
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Zmiana definicja dochodu. Podstawa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Dodatek mieszkaniowy na korzystniejszych zasadach

1 lipca 2021 roku weszła w życie 
nowelizacja ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych. Korzystną zmia-
ną jest zarówno nowy sposób usta-
lania kryterium dochodowego, jak 
i wyliczenia dochodów.

Najistotniejsze zmiany w przyznawa-
niu dodatków mieszkaniowych to:

- zmiana definicja dochodu, który bę-
dzie teraz ustalany na zasadach poda-
nych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Kryterium do-
chodowe będzie się odnosić do przecięt-
nego wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie 
jak dotychczas do najniższej emerytury.

- nowe druki wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz dekla-
racji o dochodach.

Komu przysługuje świadczenie?
Dodatek mieszkaniowy jest formą 

pomocy przeznaczoną m.in. dla osób:
- posiadających tytuł prawny do lokalu;
- zamieszkujących lokale mieszkalne 

spełniające kryterium metrażowe;
- spełniających kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe
Przez gospodarstwo domowe rozu-

mie się gospodarstwo:
• prowadzone przez osobę ubiega-

jącą się o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego,

• samodzielnie zajmującą lokal 
mieszkalny,

• lub gospodarstwo prowadzone 
przez tę osobę wspólnie z małżon-
kiem i innymi osobami stale z nią za-
mieszkującymi i gospodarującymi, któ-
re swoje prawa do zamieszkiwania 
w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Do członków gospodarstwa domo-
wego nie wlicza się osób przebywa-
jących w instytucjach zapewniających 
nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu 
dodatku mieszkaniowego uwzględnia 
się kwotę przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej, 
obowiązującego w dniu złożenia wnio-
sku, ostatnio ogłoszonego przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

Dodatek mieszkaniowy przysługu-
je, jeżeli w okresie 3 miesięcy po-

przedzających datę złożenia wnio-
sku średni miesięczny dochód przy-
padający na jednego członka go-
spodarstwa domowego nie prze-
kroczył:
- 40% przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarstwie jednoosobowym,
- 30% w gospodarstwie wieloosobo-

wym.
Od 1 lipca 2021 r. kryterium docho-

dowe wynosi:
- 2 066,99 zł w gospodarstwie jedno-

osobowym,
- 1 550,24 zł w gospodarstwie wielo-

osobowym.
Dochód
Za dochód uważa się dochód w ro-

zumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Za dochód uważa się:
1. Przychody podlegające opodatko-

waniu na zasadach określonych w art. 
27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm. 
3)), pomniejszone o koszty uzyskania 
przychodu, należny podatek docho-
dowy od osób fizycznych, składki na 
ubezpieczenia społeczne niezaliczone 
do kosztów uzyskania przychodu oraz 
składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Dochód z działalności podlegają-
cej opodatkowaniu na podstawie prze-
pisów o zryczałtowanym podatku do-
chodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne.

3. Inne dochody niepodlegające opo-
datkowaniu na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. Wykaz obejmuje kilkana-
ście pozycji – szerzej przedstawimy je 
w kolejnym wydaniu „MS”.

Kryterium metrażowe
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 mv)

a na każdą następną osobę zwięk-
sza się o 5 m2.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek zainteresowanego przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej.

Świadczenie może nie być przyzna-
ny, w przypadku, gdy w wyniku prze-
prowadzenia wywiadu środowiskowe-
go zostanie ustalone, że występuje 
rażąca dysproporcja pomiędzy niski-
mi dochodami wykazanymi w deklara-
cji a faktycznym stanem majątkowym 
wnioskodawcy oraz gdy faktyczna licz-
ba wspólnie stale zamieszkujących 
i gospodarujących z wnioskodawcą 
jest mniejsza niż wykazana w dekla-
racji. W przypadku, gdy nie zgadzamy 
się z decyzją, przysługuje nam odwo-
łanie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

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 lip-
ca, to po jego pozytywnym rozpatrze-
niu przyznany dodatek otrzymamy od 
1 sierpnia.

DoDatek 
energetyczny

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

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

Szczegółowe informacje o możli-
wości uzyskania i wszelkich kryte-
riach przyznawania finansowej po-
mocy państwa, związane z indywi-
dualnymi sytuacjami życiowymi, za-
interesowani uzyskają w:

Referacie Świadczeń Rodzinnych, 
ul. Wyzwolenia 17 (wejście boczne 
budynku PUP),

41-103 Siemianowice Śląskie.
Telefon: 32 730-11-69. Z
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Wł. Jagiełły 33Wł. Jagiełły 33 Niepodległości 59Niepodległości 59

Zielony Konkurs 2021Zielony Konkurs 2021

Zdrowe otoczenieZdrowe otoczenie

Stawowa 11AStawowa 11A

W. Wróblewskiego 60W. Wróblewskiego 60

ZHP 5ZHP 5

M. Skłodowskiej-Curie 25M. Skłodowskiej-Curie 25

CChodząc przez osiedla spółdzielcze nie sposób nie zauważyć miejsc, którym ktoś poświęcił swój czas, angażu-
jąc energię, pieniądze i pasję. Ukwiecone obejścia domów i ozdobione kwiatami balkony wpisują się w este-

tykę miejsca zamieszkania. To czyjś wkład w to, by mieszkało się nam wszystkim przyjemniej…

Ucieczka od…
Wprowadzając na swój balkon zie-

leń i inne kolory przyrody uciekamy od 
„nudnej” elewacji budynku i wyróżnia-
my w ten sposób od innych nie tylko 
nasz balkon ale i w konsekwencji cały 
budynek. Sadząc kwiaty w przydomo-
wych ogródkach i wprowadzając takie 
elementy jak: kamień ozdobny, pniak, 
drewniany płotek czy ogrodową lamp-
kę solarną uciekamy z kolei od traw-
nikowej monotonii i tworzymy swoistą 

opaskę kwietną przy domu. Takie dzia-
łania burzą myślenie o naszych osie-
dlach jako o typowych blokowiskach, 
gdzie dominują „beton i trawa”. 

Cały czas więc gorąco zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do przyozda-
biania balkonów i obejść budynków 
kwiatami, iglakami, roślinami pnący-
mi oraz innymi elementami. Do ta-
kiego eksperymentowania z przyro-
dą. A nuż ktoś odkryje w sobie nową 
pasję, z której wizualną przyjemność 

czerpać będą nie tylko opiekunowie 
tych miejsc, ale i inni mieszkańcy klat-
ki schodowej czy w ogóle – osiedla. 

Tymczasem cierpliwie chodzimy, 
przeczesujemy wzrokiem kolejne do-
my w poszukiwaniu takich właśnie pe-
rełek. Najciekawsze łapiemy w obiek-
tywy naszych aparatów i pokazujemy 
na łamach „Mojej Spółdzielni” jako do-
bre przykłady. Czekamy też na podpo-
wiedzi (661 229 858, ssm@poczta.fm).

 rg
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Segregując śmieci  Segregując śmieci  

– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

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