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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

Burze, 
ulewy,  

ich skutki
Załamanie pogody, jakie miało  

 miejsce w ostatniej dekadzie 
sierpnia przyniosło kolejne straty 
w osiedlowych drzewostanach. In-
tensywne i długotrwałe opady desz-
czu ujawniły też, ku utrapieniu nie-
których mieszkańców, eksploata-
cyjne nieszczelności poszycia da-
chów w niektórych budynkach, a to 
przekłada się na konieczność  wy-
konania nieplanowanych ale nie-
zbędnych prac dekarskich.

„Bańgów”, połamane drzewo przy Wł. Reymonta 54-56„Bańgów”, połamane drzewo przy Wł. Reymonta 54-56

Hutnicza 3Hutnicza 3

W. Wróblewskiego 45W. Wróblewskiego 45

Leśna 7Leśna 7

W. Wróblewskiego 43W. Wróblewskiego 43

Zielony Konkurs 2021Zielony Konkurs 2021

Efekt pandemii?Efekt pandemii? Czytaj  Czytaj  
od str. 19-20od str. 19-20
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CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Wiesław Jaźwiec, Zbigniew Rogoż*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
4. października 2021 r. od 1630 do 1730

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

tel. 32 609-14-00
Z kolei 8. listopada 2021 r. dyżurować będą  

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

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

sekretariat@ssm.siemianowice.pl
Dział Techniczny 32-6091-405

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 32-6091-496
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 112
Straż Pożarna   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
ul. Bohaterów Westerplatte 20

ogłasza

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

ul. W. Wróblewskiego 8 o pow. 28,96 m2

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 września 2021 r.
Dodatkowych informacji udziela Dział członkowsko-mieszkaniowy 

i lokali użytkowych pod numerem telefonu 32 609-14-96.
Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert  
bez podania przyczyn.
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I N F O R M A C J A

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że 

dnia 15 listopada 2021 r. o godz. 1100

organizuje przetarg nieograniczony, który odbędzie się 

w Domu Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości 57*

Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. ul. Walerego Wróblewskiego 63a/3 - pow. 28,15 m2

cena wywoławcza 95.400,00 zł  
parter, 1 pokój, kuchnia bez okna, łazienka z wc,   przedpokój

2. ul. Niepodległości 63c/9 - pow. 46,17 m2

cena wywoławcza 172.500,00 zł,  
2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

3. ul. Brzozowa 12/9 - pow. 29,00 m2

cena wywoławcza 73.300,00 zł,  
2 piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

4. ul. Walerego Wróblewskiego 63c/7 - pow. 46,80 m2

cena wywoławcza 159.900,00 zł, 3 piętro,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój 

Lokale będące przedmiotem przetargu będzie można oglądać

od 07. 09. 2021 r. do 14. 11. 2021 r.
 po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z:

•	 Administracją osiedla „Chemik” pod numerem tel. 32-228-57-78 (dot. ul. Wróblewskiego 63a/3, 
ul. Wróblewskiego 63c/9 oraz ul. Niepodległości 63c/9),

•	 Administracją osiedla „Centrum” pod numerem tel. 32-228-17-39 (dot. ul. Brzozowej 12/9).

Wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy dokonać na konto Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej nr 83 1020 2368 0000 2102 0022 5706 (dowód wpłaty należy posiadać 
podczas przetargu).

Ponadto prosimy o zapoznanie się ze Statutem SSM oraz Regulaminami obowiązującymi w 
Naszej Spółdzielni, które znajdują się na Naszej stronie internetowej www.ssm.siemianowice.pl

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane 
są do posiadania notarialnego pełnomocnictwa.
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany 
nr konta bankowego.
W przetargu mogą brać udział tylko osoby posiadające dowód wpłaty wadium i dowód 
tożsamości, bez osób towarzyszących.
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, każdy uczestnik przetargu powinien 
posiadać maseczkę.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania 
przyczyny.
*UWAGA - możliwa zmiana lokalizacji, prosimy o sprawdzanie na bieżąco naszej strony 
internetowej: www.ssm.siemianowice.com

ZARZĄD SSM
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Przed sezonem grzewczym
Deszczowa i chłodniejsza końcówka sierpnia okazała się pogodową zapowiedzią tego, co czeka nas już właści-

wie lada moment. Znów zwrócimy nasze oczy w kierunku kaloryferów, gdy odczujemy w mieszkaniu chłód… 
Dla osiedlowych administracji temat sezonu grzewczego zaistniał dużo wcześniej.

W budynku
Instalacja grzewcza to nie tylko grzejnik i pokrętło w miesz-

kaniu. Patrząc całościowo, to cała masa, mówiąc potocznie - 
rur, rurek, zaworów, pokręteł, izolacji. Sieć ciepłownicza. Jesz-
cze w pierwszej połowie roku każda z administracji na pod-
stawie przeglądów technicznych przygotowała harmonogram 
prac związanych z przygotowaniami do sezonu grzewczego 
2021/2022. W letnich miesiącach, gdy mało kto myśli o grzejni-
kach (chyba że na przykład zaplanowaliśmy sobie remont w do-
mu czy odmalowanie kaloryferów) ADM-y zlecały między innymi: 
dokładne przeglądy instalacji centralnego ogrzewania oraz po-
mieszczeń, gdzie znajdują się węzły cieplne – zabezpieczano je 

na zimę, porządkowano. Dokonywano konserwacji zaworów, za-
suw, czyszczenie filtrów w węzłach i rozdzielaczach centralnego 
ogrzewania. Niekiedy było zalecenie, spuszczenia, a następnie 
uzupełnienia zładów w instalacji centralnego ogrzewania.

Sprawdzano również stan izolacji instalacji c.o. i według 
potrzeb uzupełniano je otuliną izolacyjną.

Były wymiany, uzupełnienie, bądź konserwacja głowic ter-
mostatycznych przy grzejnikach albo zaworów w klatkach 
schodowych.

Montowano też nowe grzejniki na parterach – jak ostat-
nio przy Niepodległości 57-59 przy okazji remontu klatek 
schodowych.

Według potrzeb wymieniano zawory, manometry, termo-
metry czy spusty na rozdzielaczach centralnego ogrzewa-
nia w „Bańgowie”:

- Marii Skłodowskiej-Curie 35-37,
- Karola Szymanowskiego 3-9 (dwa węzły cieplne).
Montowano też według harmonogramu nowe odpowietrz-

niki w mieszkaniach na ostatnich kondygnacjach – np. przy:
- Walerego Wróblewskiego 39-41, 51-53, 61-63,
- Niepodległości 58, 60, 64-66, 57-59, 61-63
czy wymieniano podpionowe zawory regulacji ciśnienia 

(Przyjaźni 10B) czy zwykłe podpionowe (Przyjaźni 10C). 
Tego typu prac było znacznie, znacznie więcej – tu przyto-
czyliśmy jedynie przykłady.

Grzejniki w mieszkaniu
Dla mieszkańców przełom sierpnia i września to ostat-

ni dzwonek na wymianę grzejnika. W trakcie grzania Spół-
dzielnia na takie prace na instalacji centralnego ogrzewania 

(za którą jest odpowiedzialna) wyraża pisemną zgodę tylko 
w wyjątkowych sytuacjach – na przykład po zakupie miesz-
kania i jego remontu. Istnieje jednakże możliwość założenia 
nowego grzejnika w trakcie sezonu grzewczego poprzez tzw. 
metodę „zamrażania gałązek”, przy której nie ma potrzeby 
spuszczania zładu w całym pionie, jednak jak pokazuje prak-
tyka niewiele osób decyduje się na te roboty w trakcie grza-
nia, między innymi ze względu na dodatkowe koszty.

Sieci c.o. 
Niezależnie od działań Spółdzielni, za sieci centralne-

go ogrzewania znajdujące się w ziemi odpowiada z ko-
lei Tauron Ciepło. W okresie letnim kilkukrotnie na terenie 

zasobów SSM dochodziło do awarii na nitkach centralne-
go ogrzewania, następstwem czego była wymiana feralne-
go odcinka (np. przy ulicy Jana Stęślickiego 6 czy w po-
bliżu Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7). Mieć należy 
nadzieję, że awarii skutkujących przerwą w dostawie czyn-
nika grzewczego do mieszkań podczas sezonu grzewcze-
go nie będzie, a jeśli już takowe się przytrafią – odpukać 
w niemalowane – reakcja dostawcy ciepła będzie błyska-
wiczna i skuteczna.

Nie zwlekaj, zareaguj
Na koniec sierpnia administracje zgłosiły gotowość do grza-

nia. Ciepło do mieszkań w zasobach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej zostanie dostarczone w oparciu o dłu-
goterminową prognozę pogody i przewidywaną niską tempe-
raturę na zewnątrz. Mimo wszystko, zawsze może dojść do 
jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, dlatego o wszelkich niepra-
widłowościach, jakie wynikną podczas rozruchu centralnego 
ogrzewania niezwłocznie informujmy administrację!

Do zimy
Tak jak przez kilka poprzedzających sezon grzewczy mie-

sięcy administracje pilotowały sprawy przygotowania insta-
lacji grzewczych do grzania, tak teraz Spółdzielnia przystę-
puje do takich przygotowań pod kątem „Akcji Zima”. Nieba-
wem zaczną zapełniać się pojemniki na piasek, będą przeglą-
dy pod kątem szczelności m.in. włazów na dach, okienek piw-
nicznych i drzwi do klatek, aby wyeliminować potencjalne źró-
dła uciekania ciepła z budynków, powstaną plany wraz z ko-
lejnością odśnieżania, jak i trwają rozmowy z kilkoma firmami, 
którym zostanie powierzone to odpowiedzialne zadanie     rg

Przy niektórych adresach zgodnie z harmonogramem Przy niektórych adresach zgodnie z harmonogramem 
wymieniono odpowietrzniki na instalacji c.o.  wymieniono odpowietrzniki na instalacji c.o.  

na ostatnich kondygnacjachna ostatnich kondygnacjach
W kilku miejscach zasobów SSM w sezonie letnim W kilku miejscach zasobów SSM w sezonie letnim 

doszło do awarii sieci c.o.doszło do awarii sieci c.o.
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Dodatki mieszkaniowe 
 - korzystna nowelizacja ustawy

Od 1 lipca br. funkcjonują nowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. O tym, jakie zmiany nastąpi-
ły, komu taka forma pomocy może dziś przysługiwać i pod jakimi warunkami - rozmawiamy z Ewą Grzywocz 

- Głównym Specjalistą w Referacie Świadczeń Urzędu Miasta  Siemianowice Śląskie
- Redakcja „MS”: - Kiedy mieszka-

niec może zacząć myśleć o złożeniu 
wniosku o dodatek mieszkaniowy?

- Ewa Grzywocz: - Jeśli mieszka-
niec składa taki wniosek pierwszy raz, 
może złożyć go w każdej chwili w da-
nym miesiącu, wykazując wówczas 
dochody za trzy miesiące poprzedza-
jące datę złożenia wniosku. Przy-
kładowo składając wniosek we 
wrześniu, musi wykazać dane 
o wysokości dochodu gospodar-
stwa domowego za czerwiec, li-
piec, sierpień br. Jeśli osoby ko-
rzystają już z dotacji mieszkanio-
wej, to składają wniosek o przy-
znanie dodatku mieszkaniowe-
go w ostatnim miesiącu, na który 
został przyznany dodatek. Róż-
ne są sytuacje życiowe. Dzisiaj 
mamy dobrze płatną pracę, a za 
kilka miesięcy może się sytuacja 
odwrócić i będziemy zmuszeni li-
czyć każdą złotówkę. To nie jest wstyd 
przyjść do Urzędu Miasta, przedsta-
wić swoją sytuację i postarać się o ta-
ki dodatek mieszkaniowy. Z doświad-
czenia wiemy, że i takie jest myślenie: 
to „za dużo załatwiania”, bo do spół-
dzielni trzeba iść, pojechać do urzędu, 
wykazać dochody wszystkich człon-
ków gospodarstwa domowego itp. Mie-
sięcznie rozpatrujemy około 200 wnio-
sków o przyznanie dodatku mieszka-
niowego.
- Zapoznając się z kryteriami przy-

znawania dodatku mieszkanio-
wego można jednak na pierw-
szy rzut oka odnieść takie wra-
żenie, że niewielu świadczenie 
dziś przysługuje. Pensje, emery-
tury czy renty w ostatnich latach 
w większości poszły w górę. Jak 
podszedł do tego ustawodawca?

- Wydaje mi się, że zmiany w usta-
wie o dodatkach mieszkaniowych są 
na korzyść wnioskodawcy. Zmieni-
ły się znacznie kryteria dochodowe. 
Poprzednio dochód obowiązywał na 
podstawie najniższej emerytury brut-
to. Obecnie przy wydawaniu decy-
zji uwzględnia się kwotę przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce naro-
dowej, obowiązującego w dniu złoże-
nia wniosku. Zgodnie z tym obwiesz-
czeniem średni miesięczny dochód 

wynosi 5167,47 zł brutto, w związku 
z tym dla gospodarstwa jednoosobo-
wego będzie to 40% od tej kwoty śred-
niego wynagrodzenia, czyli 2066,99 zł, 
a wieloosobowego 30%, czyli 1550,24 
zł na osobę. W tej ustawie zmienio-
no też wykaz dochodów, które nale-
ży udokumentować ubiegając się o ta-

ki dodatek mieszkaniowy, co jest bar-
dzo dużą korzyścią dla wnioskodawcy.
- Co wliczamy a czego nie?

- W oparciu o ustawę o świadcze-
niach rodzinnych do dochodu wlicza-
my m.in.: zarobki z pracy netto, eme-
rytury i renty netto, świadczenia ro-
dzicielskie, alimenty na rzecz dzieci 
zasądzone sądownie lub wypłacane 
przez fundusz alimentacyjny, stypen-
dia doktoranckie, dochody z gospo-
darstwa rolnego, dochody uzyskiwane 
za granicą, stypendia socjalne, zasił-
ki macierzyńskie, stypendia dla bezro-
botnych, finansowanie z Urzędu Pra-
cy i Unii Europejskiej i przychody wol-
ne od podatku dochodowego. Ta ko-
rzyść jest taka, że wykazujemy dochód 
netto, czyli tą niższą kwotę. Wcześniej 
było to brutto i wliczało się też wszyst-
ko, w tym: zasiłki rodzinne, świadcze-
nia opiekuńcze, z MOPS-u zasiłki sta-
łe, dochody z pracy dorywczej, pomoc 
finansową rodziny – teraz nie musimy 
tego wykazywać w deklaracji o docho-
dach przy składaniu wniosku o doda-
tek mieszkaniowy.
- Jakie jeszcze warunki powinno się 

spełnić ubiegając się o dodatek 
mieszkaniowy?

- Podstawowym warunkiem ubiega-
nia się o dodatek mieszkaniowy jest 
posiadanie tytułu prawnego do zaj-

mowanego lokalu mieszkalnego oraz 
metraż mieszkania, a także kryterium 
dochodowe gospodarstwa domowego. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, je-
żeli powierzchnia użytkowa zajmowa-
nego lokalu mieszkalnego w przelicze-
niu na liczbę członków gospodarstwa 
domowego nie przekracza 30% po-

wierzchni normatywnej. Na przy-
kład dla jednej osoby powierzch-
nia normatywna wynosi 35 m2, ale 
maksymalna powierzchnia upraw-
niająca do dodatku to 45,50 m2. 
Powierzchnia  normatywna dla 
dwóch to 40 m2, a maksymalna 
powierzchnia to 52 m2. Mieszka-
jąc w trzy osoby w mieszkaniu, 
powierzchnia normatywna wynosi 
45 m2, maksymalna powierzchnia 
to 58,50 m2 itd.

Zgodnie z Art. 6.1. ustawy o do-
datkach mieszkaniowych (Dz.U. 
z 2021r. poz. 11) wysokość do-

datku mieszkaniowego stanowi różni-
cę między wydatkami przypadający-
mi na normatywną powierzchnię użyt-
kową zajmowanego lokalu mieszkal-
nego, a kwotą wydatków ponoszoną 
przez osobę ubiegająca się o doda-
tek mieszkaniowy w wysokości: 15% 
dochodów gospodarstwa domowe-
go w gospodarstwie jednoosobowym; 
12% dochodów gospodarstwa domo-
wego – w gospodarstwie 2-4 osobo-
wym i 10% dochodów gospodarstwa 
domowego - w gospodarstwie 5-oso-
bowym i większym. Gmina, poprzez 
dodatek mieszkaniowy pokrywa różni-
cę pomiędzy wyliczonym czynszem na 
powierzchnię normatywną a przyzna-
nym dodatkiem mieszkaniowym, przy 
czym dodatek nie może przekroczyć 
50% wyliczonych wydatków mieszka-
niowych. Udział mieszkańca w płace-
niu „czynszu” jest istotny, to warunek 
do przyznania dodatku mieszkanio-
wego. W związku z przyznaniem do-
datku mieszkaniowego należy wpła-
cać na konto zarządcy budynku, w tym 
przypadku Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej co miesiąc przez pół 
roku różnicę między wysokością „opłat 
czynszowych” a przyznanym dodat-
kiem mieszkaniowym. W przypadku 
stwierdzenia, że osoba, której przy-
znano świadczenie, nie opłaca na bie-

Miejsce składania wniosku o dodatek. Miejsce składania wniosku o dodatek. 
Michałkowice, ul. Wyzwolenia 17Michałkowice, ul. Wyzwolenia 17
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żąco należności za zajmowany lokal 
mieszkalny, wypłatę dodatku mieszka-
niowego wstrzymuje się w drodze de-
cyzji administracyjnej do czasu uregu-
lowania zaległości. Dodatek wstrzymu-
je się na podstawie pisma od Zarządcy 
Budynku i do czasu uregulowania na-
leżności czynszowych. Decyzja o jego 
przyznaniu zobowiązuje też zarząd-
cę nieruchomości do powiadamiania 
o występowaniu dwumiesięcznych za-
ległości na danym lokalu mieszkalnym.
- Jaki jest udział Państwa, a jaki 

Gminy w tym świadczeniu?
- 100% pokrywa Gmina z miejskie-

go budżetu.
- Kto najczęściej jest odbiorcą do-

datku?
- Przede wszystkim emeryci o ni-

skich dochodach, renciści, rodziny 
wielodzietne, matki, ojcowie samot-
nie wychowujący dzieci, osoby bez-
robotne i korzystające ze świadczeń 
MOPS-u.
- Jak powinien wyglądać prawidło-

wo wypełniony wniosek i jaka 
jest dalsza procedura?

- Wniosek o dodatek jest zgodny 
z uchwałą Prezydenta Miasta co do je-
go kształtu i sporządzony na podstawie 
ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 
Należy wypełnić go z podaniem swo-
ich danych osobowych, adresem za-
mieszkania, adresem zarządcy nieru-
chomości, czyli Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, z zaznaczeniem 

tytułu prawnego do lokalu, wpisaniem 
informacji o wyposażeniu technicznym 
lokalu mieszkalnego, tj. czy jest central-
ne ogrzewanie, centralna woda i gaz 
w lokalu mieszkalnym. Wpisujemy ilość 
osób w gospodarstwie domowym fak-
tycznie zamieszkujące oraz nasze do-
chody z ostatnich trzech miesięcy. Z tym 
wnioskiem należy udać się do osiedlo-
wej administracji SSM. Należy go po-
twierdzić, czyli zgodność danych wraz 

z wyposażeniem technicznym miesz-
kania, z wysokością czynszu i tytu-
łem prawnym do zajmowanego lokalu 
mieszkalnego. Do wniosku należy dołą-
czyć kopię przydziału na dany lokal albo 
aktu własności, a także deklarację o do-
chodach z ostatnich trzech miesięcy po-
przedzających datę złożenia wniosku. 
Wnioskodawca, o czym czasami zapo-
mina się, musi podpisać się pod wnio-
skiem o dodatek mieszkaniowy i dekla-
racją o dochodach, gdyż w przeciwnym 
razie, mimo wypełnienia go, w ogóle nie 
będzie rozpatrywany.
- Rozumiem, że Urząd Miasta, urzęd-

nicy muszą działać ściśle w opar-

ciu o ustawę o dodatkach miesz-
kaniowych. Jednak każdy na 
swoim podwórku widzi więcej. Co 
ewentualnie, Pani zdaniem, moż-
na byłoby jeszcze uregulować?

- Uważam, z perspektywy kilkudzie-
sięciu lat pracy w tym zakresie, że dzi-
siaj ta ustawa jest znowelizowana jed-
noznacznie z korzyścią dla osób ubie-
gających się o dodatek mieszkaniowy. 
Przez lata faktycznie nie była zmienia-
na. Dziś odpowiada na potrzeby oby-
wateli. Jest też i inna sprawa: nie tylko 
w naszym mieście, ale w ogóle – ma-
my spore zadłużenia za mieszkania je-
śli chodzi o „opłaty czynszowe”. Ludzie 
nie płacą „czynszu” z różnych przy-
czyn. Ta nowelizacja ustawy, jak się 
wydaje, ma w założeniu ten problem 
w jakimś stopniu zminimalizować i po-
móc w tym względzie wyjść z zadłuże-
nia  czynszowego. Po zmianach więk-
sza ilość osób borykających się z pro-
blemami finansowymi będzie mogła się 
ubiegać o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego i otrzymywać większą do-
tację mieszkaniową z uwagi na do-
chód, do którego teraz, o czym wspo-
minałam wcześniej, nie wlicza się tyle 
pozycji dochodowych a dochód otrzy-
mywany z pracy zawodowej przyjmu-
jemy netto. Zobaczymy, na ile zmiany 
te wpłyną na sytuację jeśli chodzi o sa-
mą ściągalność pieniędzy za „czynsz”.

- Dziękuję za rozmowę  
- Rafał Grzywocz

Odpady wielkogabarytowe wrześniowe terminy wywozu

Byle nie stały przez tydzień
Zwiększenie częstotliwości wywozu do raz w tygodniu czy poszukiwanie możliwości terenowych, by wykonać  

 tzw. osłony wielkogabarytowe zwieńczone ich montażem nie rozwiąże problemu wrażenia „ciągłego gabary-
towego bałaganu” wokół śmietnika, jeśli nam samym nie wejdą w nawyk pewne określone zachowania.

REJON I – czwartki
Wrzesień – 16, 23, 30

Osiedle „Centrum”:
- Kolejowa, Brzozowa, Pias-

kowa, Powstańców, Komuny Parys-
kiej, Śląska, Krucza, Jana Pawła II, 
Spokojna, R. Gansińca,

Osiedle „J. Tuwima”:
- H. Wróbla, W. Korfantego,

Osiedle „Młodych”:
- Aleja Młodych, Szarych Szeregów, 

J. Stęślickiego, ZHP, Bohaterów 
Westerplatte 4-12, Teatralna.

REJON II – środy
Wrzesień – 15, 22, 29

Osiedle „Centrum”:
- Hutnicza, Jedności, ks. K. Dam-

rota, T. Kościuszki, Michałkowicka,
Osiedle „J. Tuwima”:

- Okrężna, Leśna, ks. J. Kapicy.
REJON III – wtorki

Wrzesień – 14, 21, 28
Osiedle „Chemik”:

- A. Zgrzebnioka, Niepodległości, 
W. Wróblewskiego,

Osiedle „Młodych”:

- Plac J. Skrzeka i P. Wójcika, 
Wł. Łokietka, Wł. Jagiełły, Grun-
waldzka, J. Polaczka.
REJON IV – poniedziałki

Wrzesień – 13, 20, 27
Osiedle „Michałkowice”:

- Obrońców Warszawy, E. Plater, Wł. 
Andersa, M. Dąbrowskiej, Wł. Sikor-
skiego, Kościelna, Pocztowa, Przyjaź-
ni, Harcerska, Stawowa, Wyzwolenia,

Osiedle „Bańgów”:
- Wł. Reymonta, M. Skłodowskiej-

-Curie, K. Szymanowskiego. rg

Trzy wskazówki
- przestrzegajmy terminów wywozów 

odpadów wielkogabarytowych. Sta-
rajmy się dopasować duże „gabary-
towe” porządki, zakupy mebli do tzw. 
„wystawki” w oparciu o harmono-

gram ich wywozu. Z zabudowy wielo-
rodzinnej odbywa się raz w tygodniu,

- odpady najlepiej wystawić w przed-
dzień, bo odbiór przez służby 
oczyszczania miasta jest od wcze-
snych godziny rannych,

- odpadami wielkogabarytowymi nie 
są: opony, okna czy muszle kloze-
towe. Te powinny trafić na przykład 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów (PSZOK) – dostarczone we 
własnym zakresie.

Terminy wywozu odpadów wielkogabarytowych:

Więcej informacji - Referat 
Świadczeń, ul. Wyzwolenia 17 

(wejście boczne do budynku PUP) 
najlepiej osobiście  

lub 32 730-11-72  
lub końcówka 73, 74.
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20
41-106 Siemianowice Śląskie

ogłasza

konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną

na mieszkanie znajdujące się na 1 kondygnacji budynku

przy ul. Władysława Jagiełły 39e/2a – o powierzchni 30,52m2

Mieszkanie posiada 2 pokoje, kuchnię bez okna, łazienkę z umywalką i WC, prysznic w części 
wspólnej dla 4 mieszkań.

W związku z powyższym do 15. 09. 2021 r. w siedzibie SSM można składać pisemne oferty 
(w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU JAGIEŁŁY 39E/2A”) zawierające:

- proponowaną stawkę czynszu za 1 m2,

- Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,

- oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,

- zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto,

- oświadczenie o przywróceniu mieszkania do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy najmu, 
bądź pozostawienie środków na jego odnowienie.

Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 5,30 zł/m2/m-c.

Stawka czynszu nie obejmuje opłat za:
- centralne ogrzewanie,
- wodę i kanalizację wg zużycia,
-  wywóz nieczystości 25,95 zł/os,
- opłat stałych z tytułu dostawy wody, konserwacji instalacji: CW i wentylacyjnej, anteny zbiorczej, 

oraz wpłat na fundusz remontowy, fundusz remontowy centralny, utrzymanie mienia wspólnego, 
opłata przekształceniowa i podatek od nieruchomości – ok.150 zł/m-c.

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

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej 
przyszłe płatności, w wysokości trzykrotności miesięcznego oferowanego czynszu bez opłat za 
media,

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia 
ww. wymogów i wyłoni najemcę lokalu. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym 
etapie postępowania, bez podania uzasadnienia.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy  
i Lokali Użytkowych, pod numerem

tel. 32-6091-496.

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym umówieniu z administracją osiedla Węzłowiec pod 
numerem tel. 32-2285-252.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Młodych”
Największe roboty remontowe pro-

wadzone są w tym osiedlu od kilku ty-
godni przy ulicy Jana Stęślickiego 
3-6 – trwa docieplenie. Oprócz tego, 
w sierpniu rozpoczęła się przy tym ad-
resie wymiana okien piwniczych.

Z większych prac, we wrześniu ma-
ją zostać wznowione roboty na budyn-
ku przy Placu Józefa Skrzeka i Paw-
ła Wójcika 7. Do docieplenia pozostał 
fragment elewacji między balkonami.

Z innych robót, jakie w ostatnich ty-
godniach wykonano można wspo-
mnieć o wymianie:

- całego poziomu zimnej wody w piw-
nicy – Aleja Młodych 1-2,

- uszkodzonych drzwi wejściowych 
– Jana Stęślickiego 4,

- jednego z wentylatorów na dachu 
– W. Wróblewskiego 4.

W sierpniu zakończono drugi pokos 
trawy.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Po kilku miesiącach prac powoli do-

biegają końca roboty na budynku przy 
ulicy Hermana Wróbla 7, których ce-
lem było kompleksowe docieplenie bu-
dynku. Wykonawca zajmuje się w tej 
chwili ostatnim z segmentów tego wy-
sokiego budynku.

Zgodnie z planem remontów na 
przełomie lipca i sierpnia wykonano 
jedno z najważniejszych tegorocz-
nych zadań w planie remontów osie-
dla – poszerzenie drogi jednokie-
runkowej biegnącej wzdłuż budynku 
Wojciecha Korfantego 9 w kierunku  
W. Korfantego 7 i 6. Koncepcja za-
kładała usprawnienie przejazdu kie-
rowcom, ale przede wszystkim służ-
bom ratunkowym (pogotowia czy stra-
ży pożarnej) i odbierającym odpady, 
czyli zwiększenie bezpieczeństwa na 
drodze, przy której do tego momentu 
parkowano ciasno po obu jej stronach, 
znacznie ją zawężając. Dzięki „prze-
sunięciu” w głąb trawnika miejsc po-
stojowych zyskuje się teren na szer-
szą ulicę, zwłaszcza na zakręcie. Na 
potrzeby tej inwestycji usunięto też kil-
ka drzew – jesienią, wzdłuż parkingów 
pojawią się jednak nowe nasadze-
nia. Wytyczono za to przy okazji kilka 

miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Od kilku tygodni trwa remont klatek 

schodowych przy ulicy Hermana Wró-
bla 6A, B, poprzedzony uporządkowa-
niem instalacji teletechnicznych.

Z wykonanych w ostatnich tygo-
dniach prac można wspomnieć mię-
dzy innymi o:

- wyremontowanych schodach i zjeź-
dzie w wejściu do budynku – Okręż-
na 15,

- odświeżeniu poziomych linii parkin-
gowych – W. Korfantego 4A, B,

- wyremontowaniu przyziemia bu-
dynku – H. Wróbla 4,

- remoncie nawierzchni zjazdu do by-
łego zsypu, celem poprawienia ogólnej 
estetyki budynku – Leśna 15.

Trwają przeglądy i w następstwie te-
go naprawy instalacji odgromowych 
poszczególnych budynków „Tuwima”. 
Ostatnio takie prace podjęto przy: Her-
mana Wróbla 6, 8, 9, ks. Jana Kapi-
cy 5 i Leśnej 15.

W najbliższych planach ADM jest 
między innymi remont poszycia da-
chowego przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 1A.

Osiedle „Michałkowice”
Trwają ostatnie prace docieplenio-

we budynku przy ulicy Kościelnej 36. 
To, przypomnijmy drugi – po Kościel-
nej 34 – wieloklatkowy budynek w mi-
chałkowickich zasobach SSM, z któ-

rego pozbyto się płyt acekolowych za-
wierających azbest. W ramach robót 
towarzyszących odnowiono też mię-
dzy innymi wejścia do klatek, wymie-
niono rynny, pojawią się nowe tabli-
ce adresowe i charakterystyczne żółte 
skrzynki gazowe.

W tym samym rejonie, w sąsiedz-
twie siedziby administracji stoi śmiet-
nik, wokół którego bardzo często two-
rzy się wielkogabarytowe (i nie tyl-
ko) śmietnisko. Administracja zdecy-
dowała, by wytyczyć miejsce przyle-
gające do wiaty śmietnikowej, gdzie 
będą takie odpady składowane w jed-
nym miejscu.

W sierpniu zlecono naprawę stopnic 
schodowych w wejściach do kilku kla-
tek schodowych osiedla, tj. przy ulicach:

- Przyjaźni 8, 8A, 24, 24A, 44,
- Kościelnej 36F.
W każdym kolejnym miesiącu reali-

zowane są również zlecenia na remont 
poszycia dachowego. W tej chwili, przy 
sprzyjających warunkach atmosferycz-
nych trwa on przy ulicy Przyjaźni 40, 
40B. Następnym w kolejności będzie 
dach segmentów budynku przy ulicy 
Kościelnej 36A i C.

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnich 
tygodniach zajęli się między innymi 
wymianą uszkodzonego odcinka kana-
lizacji deszczowej w klatce schodowej 
przy ulicy Przyjaźni 34.

Osiedle „Bańgów”
Ostatnie ulewy ujawniły potrzebę re-

montu niektórych dachów budynków. 
Administracja przyjęła takie zgłosze-
nia od mieszkańców z ostatnich kon-
dygnacji i w następstwie zleciła nie-
zwłocznie prace dekarskie przy nastę-
pujących adresach:

- Karola Szymanowskiego 6, 12,
- Marii Skłodowskiej-Curie 13, 23, 

69B, 71A, 75, 79B.
Oprócz tego wyremontowany został 

dach nad wejściem do budynku przy 
ulicy Władysława Reymonta 24. Ad-
ministracja od dłuższego czasu syste-
matycznie zleca remonty takich dasz-
ków, a co za tym idzie również mon-
taż orynnowania, czyli odprowadzenie 
z nich wody deszczowej. W ubiegłych 
latach przy ulicy Władysława Rey-
monta zaobserwowano problem „za-
stoju” deszczówki na ich powierzch-
ni i przenikania jej do klatki schodo-
wej. Na przełomie III i IV kwartału będą 
realizowane następne adresy – przy 
Władysława Reymonta 46-56.

ciąg dalszy na str. 12

os. „Węzłowiec”. Trwa renowacja os. „Węzłowiec”. Trwa renowacja 
elewacji – Grunwaldzka 6elewacji – Grunwaldzka 6

Planowane i niezbędne
Każdy plan remontów – na którekolwiek z osiedli by nie spojrzeć – złożo-

ny jest z wielu elementów/punktów. W wakacyjne miesiące robót było 
w bród. Wyraźne widać, gdzie i w jaki sposób na naszych oczach zmienia 
się estetyka osiedli – otoczenie konkretnych domów, elewacje, poszcze-
gólne klatki – a wciąż jeszcze sporo jest do zrobienia. Założenia na papie-
rze przekładają się w realne działania.
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Planowane i niezbędnePlanowane i niezbędne

os. „Michałkowice”. Docieplenie postępuje od strony os. „Michałkowice”. Docieplenie postępuje od strony 
balkonów – Kościelna 36balkonów – Kościelna 36

os. „Węzłowiec”. Kolejna elewacja, z której usunięta os. „Węzłowiec”. Kolejna elewacja, z której usunięta 
zostanie ciemnozielona narośl – Wł. Jagiełły 7zostanie ciemnozielona narośl – Wł. Jagiełły 7

os. „Tuwima”. Poszerzono drogę jednokierunkową  os. „Tuwima”. Poszerzono drogę jednokierunkową  
wzdłuż W. Korfantego 6-9wzdłuż W. Korfantego 6-9

os. „Młodych”. Trwa wymiana okien piwnicznych  os. „Młodych”. Trwa wymiana okien piwnicznych  
– J. Stęślickiego 3-6– J. Stęślickiego 3-6

os. „Tuwima”. Końcówka prac dociepleniowych  os. „Tuwima”. Końcówka prac dociepleniowych  
– H. Wróbla 7– H. Wróbla 7

os. „Młodych”. Ostatni fragment strony balkonowej os. „Młodych”. Ostatni fragment strony balkonowej 
budynku zostanie docieplony  budynku zostanie docieplony  
– Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7– Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7

os. „Centrum”. Niebawem wymiana nawierzchni  os. „Centrum”. Niebawem wymiana nawierzchni  
– Powstańców 54– Powstańców 54

os. „Tuwima”. Odnowiono przyziemie budynku  os. „Tuwima”. Odnowiono przyziemie budynku  
– H. Wróbla 4– H. Wróbla 4

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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os. „Michałkowice”. Wytyczono miejsce składowania os. „Michałkowice”. Wytyczono miejsce składowania 
odpadów wielkogabarytowych, minimalizując odpadów wielkogabarytowych, minimalizując 

okołośmietnikowy bałagan – Kościelna 36okołośmietnikowy bałagan – Kościelna 36

os. „Bańgów”. Na kolejnych adresach zostaną os. „Bańgów”. Na kolejnych adresach zostaną 
wyremontowane daszki nad wejściami i pojawi się wyremontowane daszki nad wejściami i pojawi się 

orynnowanie – Wł. Reymonta 46-56orynnowanie – Wł. Reymonta 46-56

os. „Michałkowice”. Niekiedy sytuacja os. „Michałkowice”. Niekiedy sytuacja 
wymaga, by zająć się instalacją wymaga, by zająć się instalacją 

deszczową – Przyjaźni 34deszczową – Przyjaźni 34

os. „Węzłowiec”. Kolejne budynki są os. „Węzłowiec”. Kolejne budynki są 
po kontroli i niezbędnych pracach po kontroli i niezbędnych pracach 

pod kątem instalacji odgromowej, tu: pod kątem instalacji odgromowej, tu: 
Wł. Jagiełły 39Wł. Jagiełły 39

os. „Węzłowiec”. Na wniosek MPGKiM, służby ADM os. „Węzłowiec”. Na wniosek MPGKiM, służby ADM 
podjęły działania zmierzające do ułatwienia odbioru podjęły działania zmierzające do ułatwienia odbioru 

odpadów komunalnych, wytyczając m.in. tzw. „martwe odpadów komunalnych, wytyczając m.in. tzw. „martwe 
pola” przed zbiorczymi miejscami ich składowaniapola” przed zbiorczymi miejscami ich składowania

os. „Tuwima”. Trwa remont klatek – H. Wróbla 6A, Bos. „Tuwima”. Trwa remont klatek – H. Wróbla 6A, B

os. „Chemik”. Z następnych os. „Chemik”. Z następnych 
elewacji zniknęły glony  elewacji zniknęły glony  

– W. Wróblewskiego 47, 59, 61– W. Wróblewskiego 47, 59, 61

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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W ostatnich tygodniach wymieniono 
kolejny pion zimnej, ciepłej wody oraz 
cyrkulacji w jednym z budynków – tym 
razem przy ulicy Władysława Rey-
monta 42.

Trwa przycinka osiedlowych żywo-
płotów i trzeci w tym roku pokos trawy.

Osiedle „Chemik”
Ubywa elewacji budynków, na któ-

rych w ostatnich latach uwidocznił się 
problem ciemnozielonych plam. Na 
przełomie lipca i sierpnia zlecono usu-
wanie glonów a następnie ponowne 
malowanie przy trzech kolejnych adre-
sach: Walerego Wróblewskiego 47, 
59 i 61. Program odnawiania w ten 
sposób budynków, głównie ich ścian 
północnych, będzie kontynuowany.

Od kilku tygodni w budynku przy 
ulicy Niepodległości 57-59 odmalo-
wywane są kolejne klatki schodowe. 
Prace realizowane są kompleksowo, 
włącznie z uporządkowaniem instalacji 
teletechnicznych różnych operatorów 
multimedialnych oraz remontem insta-
lacji domofonowej. Na ten moment go-
towe są klatki Niepodległości 57A, B, 
C, D oraz 59B. Do pomalowania w tym 
roku zostały jeszcze klatki Niepodle-
głości 59A, C i D. Na IV kwartał za-
planowano malowanie dwóch ostat-
nich klatek ujętych w tegorocznym pla-
nie remontów – przy ulicy Alfonsa 
Zgrzebnioka 51A, B.

W osiedlu realizowany jest stopnio-
wo program wymiany liczników wody. 
Wodomierze nowej generacji z odczy-
tem radiowym wymieniane są od kil-
ku tygodni w mieszkaniach budynków 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego.

W sierpniu dokonano przycięcia 
osiedlowych żywopłotów. Przy dogod-
nych warunkach atmosferycznych fir-
ma zewnętrzna wykonuje trzeci tego-
roczny pokos trawy.

Niedawno przy budynku Alfonsa 
Zgrzebnioka 38-40 wykonano no-
wy chodnik i schody. Wpisuje się to 
w realizację szerszego projektu do-
tyczącego m.in. wymiany nawierzch-
ni wybranych chodników lub wykona-
nia nowych w zasobach SSM, jaki zy-
skał aprobatę mieszkańców w ubie-
głorocznej edycji Budżetu Obywatel-
skiego – a teraz mógł zostać zreali-
zowany.

Osiedle „Centrum”
Pozbywając się glonów i odmalowu-

jąc ponownie elewację budynku przy 
ulicy Kolejowej 6 domknięto w osiedlu 
„Centrum” I etap programu mającego 

na celu przywrócenie właściwego wy-
glądu elewacjom, na których pojawił 
się problem ciemnozielonych narośli. 

Od 2018 roku rokrocznie podejmowa-
no takie gruntowne roboty – w sumie, 
zerkając w statystykę do końca sierp-
nia br. – na aż 16 budynkach admini-

strowanych przez ADM „Centrum”. To 
obrazuje skalę problemu, a zarazem 
nakład pracy oraz środków finanso-
wych, jaki w ten cel włożono. Niestety, 
w międzyczasie problem glonów poja-
wił lub spotęgował się na następnych 
budynkach „Centrum”. W nieodległej 
przyszłości i tutaj trzeba zaplanować 
niezbędne roboty.

Od kilku tygodni trwają przeglądy 
i remont instalacji odgromowych kolej-
nych budynków ulicy Ryszarda Gan-
sińca, konkretnie „7”, „8” i „11”. W na-
stępstwie letnich ulew osiedlowa ad-
ministracja przyjmowała zgłoszenia od 
mieszkańców odnośnie przecieków 
z dachów w mieszkaniach na ostatniej 
kondygnacji. Częściowy remont dachu 
wykonano już przy

- Śląskiej 50,
- Powstańców 54A.
W piwnicy budynku przy ulicy Jed-

ności 1 wznowiono roboty, mające na 
celu rozwiązanie problemu zalewania 
piwnicy.

Z kolei przy ulicy Kruczej 1, przy do-
godnych warunkach atmosferycznych, 
przeprowadzone zostaną prace zwią-
zane z wykonaniem dodatkowej izola-

cji fundamentów budynku, co powin-
no zażegnać problem z przeciekaniem 
wody do piwnicy.

Osiedle „Węzłowiec”
Po kilku tygodniach zakończono te-

goroczne prace, jakie prowadzo-
no w osiedlu pod kątem wymiany na-
wierzchni kolejnych osiedlowych chod-
ników tzw. I etapu osiedla, zarówno 
ze środków spółdzielczych, zaplano-
wanych, jak i w ramach Budżetu Oby-
watelskiego. I tak nowymi chodnikami 
chodzimy już między innymi od Wła-
dysława Jagiełły 1 w kierunku ciągu 
handlowego przy ulicy Grunwaldzkiej 
oraz Władysława Jagiełły 11, w po-
bliżu nowego skweru wypoczynkowe-
go i Władysława Jagiełły 31 wzdłuż 
placu zabaw.

W tym samym rejonie osiedla, na bu-
dynku przy ulicy Grunwaldzkiej 6 od 
strony wejść do klatek widoczne są 
rusztowania. To kolejna zaplanowa-
na ściana, gdzie zlecono renowację ze 
względu na stan techniczny. To część 
szerszego, rozłożonego na kilka lat 
programu, którego celem jest przywró-
cenie elewacji do właściwego stanu.

Wkrótce rusztowania powinny poja-
wić się również na budynku przy uli-
cy Władysława Jagiełły 7. Tu z kolei 
występuje problem ciemnozielonych 
narośli na niektórych elewacjach te-
go domu.

Istotnym zadaniem, jakie pilotuje ad-
ministracja są przeglądy i naprawy 
(odtwarzanie) instalacji odgromowej 
kolejnych budynków. W sierpniu ta-
kie gruntowne roboty przeprowadzo-
no przy ulicy Władysława Jagiełły 39.

Na wniosek firmy odbierającej od-
pady komunalne administracja zleci-
ła wytyczenie przy wszystkich miej-
scach zbiorczego składowania odpa-
dów w budynkach tzw. „martwych pól” 
(„stref nieparkowania”). Bywa, nierzad-
ko zresztą, że kierowcy pozostawia-
ją swoje pojazdy w godzinach pra-
cy służb oczyszczania miasta, czym 
mocno utrudniają odbiór śmieci z da-
nego rejonu.

W osiedlu „Węzłowiec” jakiś czas te-
mu rozpoczęła się wymiana wodomie-
rzy na nowe – z odczytem radiowym. 
W harmonogramie widnieją adresy:

- Walerego Wróblewskiego 30,
- Grunwaldzka 4, 6,
- Władysława Jagiełły 9, 11, 13,
a wkrótce dołączą kolejne.

rg

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

Planowane i niezbędne

ciąg dalszy ze str. 9

„Węzłowiec”. Odremontowane „Węzłowiec”. Odremontowane 
chodniki - Wł. Jagiełły 11chodniki - Wł. Jagiełły 11
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20

posiada do wynajęcia
następujące lokale użytkowe: 

 
 Walerego Wróblewskiego 67 pok. nr 9, 9a i 10 o łącznej powierzchni 55,86 m2 – pomieszczenia biurowe,

 Walerego Wróblewskiego 67 pok. nr 14, 15, 16 o łącznej powierzchni 62,86 m2 – pomieszczenia biurowe,

 Walerego Wróblewskiego 67 pok. nr 20, 20a, 21 o łącznej powierzchni 59,16 m2 – pomieszczenia biurowe;
 
 Walerego Wróblewskiego 67 pok. nr 26, 26a o łącznej powierzchni 47,06 m2 – pomieszczenia biurowe,
 
 ks. Jana Kapicy 15 – pomieszczenia biurowe o powierzchni 11,46 m2 + 23,55 m2

 
Wolne lokale użytkowe w pawilonie przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43a

 Lokal w piwnicy o pow. 71,50 m2 ,
 Pomieszczenia o powierzchni 19,07 m2+13,92 m2 piętro 2 pomieszczenia 2.14 i 2.15 (połączone),
 Pomieszczenie biurowe 1.15-1.20 na 1 piętrze o powierzchni 61,32 m2,
 Pomieszczenie biurowe 2.4-2.7 na 2 piętrze o powierzchni 37,00 m2

 
Wolne pomieszczenia na terenie bazy SSM

przy ul. Bohaterów Westerplatte 20:
 pomieszczenia biurowo-magazynowe o powierzchni 4,08 m2 i 42,35 m2,
 hala warsztatowa/magazynowa o powierzchni 157,10 m2 z pomieszczeniami biurowymi o powierzchni 59,60 m2

 W sprawach technicznych prosimy o kontakt z działem technicznym – tel. 32 6091-405 
 W sprawach warunków najmu prosimy o kontakt z działem umów – tel. 32 6091-496

Wymiana wodomierza  
– udostępnienie mieszkania

Od kilku miesięcy w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zakładane są nowe wodomierze 
przystosowane do odczytu radiowego. W interesie mieszkańca jest, aby udostępnić instalatorowi miesz-

kanie do tego celu, a w nim dojście do samej instalacji.

Korzyści
Odczyty wodomierzy ciepłej i zimnej 

wody wykonuje się raz w roku. Miesz-
kańcy są zawiadamiani o tym fakcie 
wcześniej, ale i tak osobom upoważ-
nionym do odczytu nie zawsze 
udaje się wejść do lokalu i spisać 
stan wodomierzy, bo właściciele 
lub najemcy, albo członkowie ich 
rodzin są nieobecni. Często jest to 
nawet zupełnie niemożliwe, ponie-
waż mieszkaniec po prostu niko-
go do domu nie wpuszcza. Spisy-
wanie stanu wodomierzy trwa z te-
go powodu bardzo długo, a zatem 
przeciąga się w czasie rozliczenie 
zużycia wody (i trudności w fak-
tycznym ustaleniu bilansu wody), 
na które większość mieszkańców bu-
dynku czeka z niecierpliwością, zasta-
nawiając się czy będą musieli dopłacić 
za zużycie ciepłej i zimnej wody czy 
też będą mieli nadpłatę i zwrot pienię-
dzy. Odbiorcy wody chcą dokładnego 
rozliczenia i często mają zastrzeżenia 
co do wykonanego odczytu wodomie-

rzy. W naszej Spółdzielni czynność tę 
wykonują najczęściej wykwalifikowa-
ne osoby, przeszkolone w zakresie nie 
tylko prawidłowego odczytu wodomie-
rzy, ale także umiejętności oceny czy 

wodomierz działa prawidłowo. Cza-
sem jednak wizyta pracownika nie roz-
wiewa wątpliwości co do prawidłowo-
ści odczytu czy działania wodomierza.

Tych wszystkich niedogodności moż-
na uniknąć instalując wodomierze 
z odczytem radiowym. Zdalny odczyt 
wodomierzy to nowoczesne i praktycz-

ne rozwiązanie, pozwalające na jed-
noczesne pobieranie z nich danych 
i szybkie przesyłanie ich do zarządza-
jącego budynkiem. Dzięki temu anali-
za dostarczonych danych oraz proces 

rozliczania mieszkańców są du-
żo szybsze i łatwiejsze. Taki kieru-
nek zmian, w dobie pandemii koro-
nawirusa i niejasnej przyszłości co 
do jej rozwoju, wydaje się tym bar-
dziej właściwy.

W perspektywie kilku lat…
Dążeniem Spółdzielni jest osią-

gnięcie opomiarowania wszystkich 
mieszkań w wodomierze radio-
we do roku 2025, a w niedalekiej 
przyszłości również w zdalnie od-
czytywane podzielniki kosztów 

ogrzewania przy zastosowaniu stacjo-
narnego systemu odczytów. Pozwoli 
to na natychmiastowe uzyskanie zgro-
madzonych na serwerze danych z do-
konanych odczytów, a także korzysta-
nie z wielu dodatkowych narzędzi dia-
gnostycznych, nieosiągalnych dla kla-
sycznego systemu odczytu. mag, rg
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Stowarzyszenie

Przyjaciół Bytkowa

Kapituła i Zarząd Stowarzyszenia  
uchwałą z 12 sierpnia 2021 r.  

postanowiły przyznać

Ks. Piotrowi BRZĄKALIKOWI


LAUR BYTKOWA
- w uznaniu wybitnych zasług na polu duszpasterskim, intelektualnym, wydawniczym, artystycznym 

oraz publicystyki religijnej i społecznej,

- dla Człowieka wielu talentów i pasji. Dla Osoby duchownej i świeckiej zarazem, o wielkiej 
pracowitości i pomocy drugiemu człowiekowi, za dar trafiania zrozumiałym dla wszystkich i wyrozumiałym 
SŁOWEM, w sedno najtrudniejszych problemów etycznych, religijnych i publicznych, dla uznanego 
kaznodziei i rekolekcjonisty,

- w szczególności za: felietony w radiu Arka, radiu eM i Telewizji Katowice, - za twórczy 
wkład w ogólnopolską kampanię „Prowadzę – jestem trzeźwy”, - za działalność promującą dzieła 
J.K.Pawluśkiewicza, J.Dudy-Gracza, Józefa Skrzeka i Teatru „Witkacego”, Teatru STU, Sceny 
Plastycznej KUL, - za udział w sztuce „Wujek-81. Czarna ballada” w Teatrze Śląskim, - za posługę 
duszpasterską w wielu miastach górnośląskich a obecnie proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Katowicach – Szopienicach.

Lata dzieciństwa i młodości spędził u nas w Bytkowie, w rodzinie Alojzego i Łucji zd. Gierot, 
wnuk Powstańca Śląskiego Franciszka Brząkalika. Potem uczeń w SP nr 15 w Michałkowicach i w LO                        
im. J. Śniadeckiego, tam matura w 1974, później Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne i Papieski Wydział 
Teologiczny w Krakowie. W 1982 święcenia kapłańskie w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk 
bpa Herberta Bednorza. Obecnie kanonik honorowy Kapituły Metropolitalnej w Katowicach. 

Posiada wielki dorobek wydawniczy. Z Jego działalności publicznej i duszpasterskiej jesteśmy 
dumni, a młode pokolenie bytkowian może z Niego czerpać przykład. Dobrze przysłużył się naszej małej 
bytkowskiej Ojczyźnie

Za Kapitułę Lauru Bytkowa i Zarząd Stowarzyszenie

 Zastępca Prezesa Prezes
 Zbigniew Lekston Andrzej Gościniak

Bytków, dnia 4 września 2021 roku.

Rynek Bytkowski odżył

Bytków jest moim korzeniem
Dawno na bytkowskim Rynku nie było tak głośno. W pierwszą sobotę września obchodziliśmy Święto Bytkowa 

po raz 17. Po rocznej przerwie muzyka wróciła na rynek. Choć bez wielkich nazwisk i szerzej znanych zespo-
łów estradowych, zabawa mogła się podobać. Tradycyjnie też uroczyście wręczono Laur Bytkowa.

Wokal dzieci i młodzieży
Bytkowska estrada często staje się, 

jak nie tą pierwszą – to na pewno jed-
ną z pierwszych, na której młodzi sie-
mianowiczanie – szlifujący swój talent 
w miejscowych placówkach oświato-
wych – mają okazję pokazać co potra-
fią przed większą publicznością. Gdy-
by podjąć próbę zsumowania dzieci 
i młodzieży, jaka przewinęła się przez 
estradę Rynku Bytkowskiego od je-
go powstania, byłoby to już najpewniej 
kilkaset nazwisk. W tym roku popołu-
dniową część Święta umilała kolejna 
grupa wokalistek i wokalistów związa-
na z Siemianowickim Centrum Kultury 
(Zuzanna Krupa, Amelia Mielczarek, 
Magdalena Minnicka), Młodzieżowym 
Domem Kultury im. Henryka Jordana 
(Julia Kasjan, Wanessa Herman, Ka-
rolina Kliś, Roksana Pudło, Wiktoria 
Dębińska, Damian Płoskonka, Szy-
mon Siarkowski) i II Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Matejki (Roksa-
na Kontny). Żadnego z młodych arty-
stów trema nie zjadła do tego stopnia, 
że nie dokończył występu lub co in-
nego się przytrafiło – a to już jest po-
zytyw, plus. Prezentując się na estra-
dzie potwierdziło się tylko to, że ma-
my utalentowaną młodzież, której war-
to poświęcić czas i pomóc w rozwija-
niu pasji.

Integralną częścią popołudniowego 
bloku były wspólne zabawy dzieci przy 
muzyce. Pogoda była świetna, to i ba-
wić się chciało. Każdy z uczestników 
na koniec otrzymał też słodki upomi-
nek.

Biesiadnie i sentymentalnie
Pierwotny program XVII Święta Byt-

kowa był bardziej rozbudowany, jed-
nak musiał zostać okrojony z czym or-
ganizatorzy liczyli się. Nie wpłynęło to 
jednakże znacząco na samą atmosfe-
rę Święta, choć niektórzy pewnie po-
czuli zawód. Jednak inni mieszkańcy 
Bytkowa przekonywali:

- Liczy się to, że w ogóle coś się ru-
szyło. Ile można bez rozrywki!? Szko-
da, że impreza odbywa się dopiero we 
wrześniu, bo chęci były na całe lato 
– mówili z uśmiechem.

ciąg dalszy na str. 19



MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2021 15

s-
56

4/
03

-2
1

„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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Nie 

zapomnij 
posprzątać 
po swoim 

pupilu!

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

i chronisz Swoje  i chronisz Swoje  
środowisko naturalne!!!środowisko naturalne!!!
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Siemianowice Śląskie, 

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL
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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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ciąg dalszy na str. 20

Po bloku muzycznym, w którym pre-
zentowali się młodsi, dalej było moc-
niejsze granie – muzyczną składan-
kę przebojów między innymi z lat 80. 
i 90. zaserwował zespół „Raczej Tak”, 
dla którego jakiś czas temu bytkowski 
Dom Kultury „Chemik” stał się miej-
scem prób.

Regionalne stroje i śląskie szlagiery, 
atmosfera do kołysania się, nawet na 
siedząco – ta muzyczna część Święta 
Bytkowa była z kolei pewnym ukłonem 
w kierunku starszej bytkowskiej pu-
bliczności, która zawsze chętnie gro-
madzi się na rynku, gdy w programie 
jest właśnie śląska biesiada. To pa-
ra prowadzących całą imprezę Danu-
ta i Krystian – zresztą każdą kolej-
ną edycję Święta – grała tutaj pierw-
sze skrzypce.

Sobotni wieczór, 4 września umi-
lił występ zespołu „Nas Troje”. W ich 
przypadku repertuar również oparty 
był na śląskich szlagierach – do zanu-
cenia i pokołysania. I patrząc na reak-
cje publiczności, odbiór był bardzo po-
zytywny.

Jeden Laur – dla duchownego
Święto Bytkowa kojarzone jest wśród 

mieszkańców przede wszystkim jako 
impreza muzyczna na Rynku Bytkow-
skim. Nie można zapominać jednak, 
że to co wyróżnia ją na tle innych wy-
darzeń kulturalnych tego typu na ma-
pie regionu to Laur Bytkowa. Wyróż-

nienie, którym doceniane i nagradzane 
są osoby lub instytucje zasłużone dla 
dzielnicy, miasta czy województwa, by 
szczególnie młodemu pokoleniu byt-
kowian pokazać i przypomnieć jacy lu-
dzie wywodzą się stąd, a często nadal 
mieszkają obok i zrobiły kariery w po-
zytywnym tego słowa znaczeniu. Ten 
fragment bytkowskiego święta dodaje 
powagi wydarzeniu i sprawia, że Świę-
to nie jest ot takim sobie zwykłym fe-
stynem z kiełbasą, piwem i balonami.

Od początku, gdy Święto Bytkowa 
kilkanaście lat temu stało się cyklicz-
ną imprezą Rynku Bytkowskiego, Laur 
jest jego integralną i najbardziej zna-
czącą częścią. Andrzej Gościniak – 
przewodniczący Stowarzyszenia Przy-
jaciół Bytkowa i pomysłodawca również 
w tym roku poprowadził krótką ceremo-
nię honorującą laureata i odczytał lau-
dację na jego cześć. Tegoroczny Laur 
Kapituła przyznała księdzu Piotrowi 
Brząkalikowi, który dzieciństwo i mło-
dość spędził w Bytkowie – czytaj tekst 
laudacji. Statuetkę i kwiaty wręczyli na 
estradzie Marek Grzyb – wiceprezes 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej i Andrzej Gościniak. Laureat, 
komentując z estrady to uhonorowa-
nie mówił wzruszony: - To wyróżnienie 
ma taki dodatkowy klimat. Ta statuet-
ka przedstawia drzewo, a każde drze-
wo ma swój korzeń. W zasadzie jego 
kształt, owoce biorą początek w korze-
niu. Bytków jest moim korzeniem.

Wykulali puchary
Na estradzie tego dnia miała miejsce 

jeszcze inna krótka ceremonia – wrę-
czenia pucharów za czołowe miejsca 
w turnieju boules. To wydarzenie to-
warzyszące zawsze przed muzyczną 
częścią imprezy, rozgrywane na są-
siadującym z rynkiem niewielkim bo-
isku żwirowym. Od kilku lat, chcąc od-
dać pamięć pomysłodawcy sprowa-
dzenia takiej formy rozrywki do Bytko-
wa i jej wdrożenia, organizowany jest 
turniej imienia Jerzego Dingesa. Stale 
bierze w nim udział zarówno młodzież, 
jak i starsi, w tym i rodzina zmarłego 
– akurat w tym roku błyszcząca formą 
i której dopisywało szczęście. Czołowe 
lokaty zajęli: w kategorii młodzież: Pa-
weł Iwan (I miejsce), Emilia Dinges 
(II miejsce), Piotr Dinges (III miejsce). 
Wśród dorosłych: Wojciech Dinges 
(I miejsce), Jerzy Pasternak (II miej-
sce), Barbara Sobczyk (III miejsce).

Podczas imprezy funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej Policji w Siemiano-
wicach Śląskich przeprowadzili akcję 
edukacyjną w formie ulotek. Uwypu-
klono w niej zagrożenia, z jakimi mo-
żemy się zetknąć, a także przedkła-
dano porady, jak sobie z tego rodzaju 
problemami radzić.

Organizatorami Święta Bytkowa 
w tym roku byli: Stowarzyszenie Przy-
jaciół Bytkowa, Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa oraz Stowarzy-
szenie „Nasz Dom”. rg

ciąg dalszy ze str. 14

Rynek Bytkowski odżył

Bytków jest moim korzeniem

Zielony Konkurs 2021

Efekt pandemii?
Jeśli mielibyśmy w ogóle doszukiwać się jakichkolwiek „pozytywów” koronawirusa, potocznie zwanym koroną, 

patrząc na lokalne li tylko podwórko, to takim „efektem korony” jest liczba ukwieconych balkonów i przydomo-
wych ogródków, która znacznie wzrosła w porównaniu do lat ubiegłych, co przekłada się na estetykę naszych osiedli.

Poważny ku temu impuls miał miejsce w zeszłym roku, 
gdy ze względów sanitarnych de facto zamknięto Polskę na 
kilka tygodni, a w kolejnych także zalecono minimalizowa-
nie kontaktów. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych po-
siadający ogródek działkowy, działkę uciekali w zieleń tam, 
inni – próbowali taki swoisty mały ogródek urządzić sobie 
na balkonie, rzadziej w pasie zieleni obok domu. Drugi se-
zon, kiedy towarzyszy nam wirus podtrzymał tę tenden-
cję. U schyłku lata nietrudno i dziś odnaleźć wzrokiem ta-
kie ukwiecone miejsca w zasobach spółdzielczych, często 
nowe. Zielone, a także białe, czerwone, fioletowe, różowe, 
żółte rośliny i ich kwiaty zdobią niejeden budynek SSM. Dla 
jednych to wciąż jednak tylko przechowywalnia gratów, su-
szarnia, dla innych balkon czy przydomowy ogródek stał się 
realnym miejscem obcowania z przyrodą, miłym kącikiem 
do wypicia kawy i rozmowy.

Tajemnica sukcesu
Schyłek sezonu letniego a początek jesieni to nie po-

wód, by od razu rezygnować z szaty kwietnej balkonu 
czy przydomowego ogródka. To prawda - wiele roślin tra-
ci w tym czasie swoje walory ozdobne, ale – jak poradzo-
no nam w jednej z bytkowskich kwiaciarni jakiś czas temu: 
można temu w dużym stopniu zapobiec. Kluczowe w tym 
(i nie tylko) okresie jest zasilanie, o czym niektórzy zapo-
minają albo po prostu nie wiedzą.

- Tak jak człowiek, aby przeżyć w zdrowiu potrzebuje za-
równo wody, jak i pożywienia zawierającego składniki od-
żywcze, tak rośliny również tego potrzebują. Na samej wo-
dzie prawdopodobnie stracą swoje piękne kolory a na ich 
utrzymaniu przecież nam teraz zależy. Warto zaopatrzyć 
się na przykład w nawozy wieloskładnikowe zawierają-
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ciąg dalszy ze str. 19

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

ce w składzie azot, potas, fosfor, które rozcieńczalne są 
z wodą. Nie przesadzając oczywiście z tym odżywianiem. 
Dzięki temu rośliny będą silniejsze i są w stanie przetrwać 
zmieniające się warunki atmosferyczne – tłumaczy sprze-

dawca z kilkudziesięcioletnim stażem w ogrodnictwie. Do-
powiada zarazem: - Oczywiście są też zwolennicy uży-
wania nawozów pochodzenia naturalnego. Zgoda, jednak 
o ile w polu, na działce czy w ogrodach jest to realne do 
wykonania, tak na balkonie w bloku spółdzielczym czy na-
wet pod balkonami budynku w ogródku może być problem 
przez zapach, jaki temu towarzyszy i możliwy jest wtedy 
konflikt międzysąsiedzki.

Innym sposobem na wydłużenie „życia” kwietnego balkonu 
czy ogródka jest po prostu obsadzenie go roślinami charak-
terystycznymi dla tej pory roku. Dobrze jesienią radzą sobie 
wrzosy, wrzośce, lawendy, jesienne bratki czy chryzantemy.

Ukwieconych balkonów i przydomowych ogródków jest 
w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w tym sezonie naprawdę sporo – patrz foto str. 2 i 31. Li-

czymy, że kolorowo będzie jeszcze przez kilka tygodni. Po-
każemy te co ładniejsze na łamach także w kolejnym wy-
daniu „MS”.

W bieżącym wydaniu prezentujemy również zdjęcia z 
kilku wskazanych bądź przesłanych do redakcji lokaliza-

cji m.in.: Hutnicza 3 to zgłoszenie mieszkańca chwalące-
go widok na elewację z ukwieconymi balkonami, który na-
potyka wychodząc z tramwaju na pętli tramwajowej Placu 
Piotra Skargi. Natomiast p. Krzysztof nadesłane zdjęcie 
ogródka przy Niepodległości 60D skomentował: Ogródek 
jest zadbany, ukwiecony i należy do państwa S. Od wie-
lu lat cieszy piękną zielenią, kwiatami. Fotografie nadesła-
li także: irekzak@ - balkon ul. Władysława Reymonta 22 
i black_dj@ - balkon ul. Hermana Wróla 9c. Dziękujemy 
za wskazania i fotki.

My niezmiennie i tradycyjnie zachęcamy do przekazy-
wania kolejnych propozycji konkursowych na adres poczty 
elektronicznej redakcji: ssm@poczta.fm bądź telefonicznie 
na nr: 661 229 858.

 rg

Zielony Konkurs 2021

Efekt pandemii?



21MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2021

Rozrywka w mieście i poza nim
Kogoś zadziwiły żubry i ich zachowa-

nia albo patyczaki, które można było 
dotknąć czy potrzymać na dłoni. Ktoś 
inny po raz pierwszy był w Beskidzie 
Śląskim a jeszcze inny wygrał kon-
kurs rysunkowy – w ogóle cokolwiek 
pierwszy raz w życiu. Ktoś poznał, co 
to są za zabawy „dywan” czy „sałat-

ka owocowa” albo jak się gra w piłka-
rzyki, ktoś inny gdzie leży i jak wyglą-
da Pszczyna, jeszcze inny wykąpał się 
na basenach/kąpieliskach za wszyst-
kie czasy.

Można by wymieniać i wymieniać. 
Jest coś jednak w tych zajęciach orga-
nizowanych przez Dom Kultury „Che-
mik”, co powoduje, że dzieci – kiedy by 
je nie zapytać – zawsze bardzo wiele 
mają do powiedzenia. I zawsze dużo 
dobrego. Nawet jak próbuje się je tro-
chę nawet podpuścić, to „skarżą się” 
niekiedy jedynie na długie chodzenie 
albo niepogodę.

Kolejne letnie zajęcia dobiegły koń-
ca. Przewinęło się przez nie w sumie 
około 80 dzieci, a co ciekawe, wcale 
nie były to wyłącznie dzieciaki miesz-
kające w zasobach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Zdarzały 
się też „rodzynki” z miast ościennych, 
albo nawet całkiem odległych, bo tu-
taj ktoś w wakacje po prostu odwie-
dza swoich dziadków. W tym roku ze 

względu na zalecenia sanitarne or-
ganizatorzy musieli ograniczyć licz-
bę miejsc w danym turnusie, przyjmu-
jąc za jednym razem 24 uczestników, 
podzielonych na dwie grupy. Przez 
2 miesiące była jednak spora rotacja 
w poszczególne tygodnie, a nawet dni 
danego tygodnia, co można odebrać 
pozytywnie – więcej młodych siemia-

nowiczan skorzystało z takiej propozy-
cji zorganizowanego wypoczynku. Ko-
lejny raz nastąpiła wymiana roczników. 
Są bywalcy corocznych półkolonii, na-
wet całkiem pokaźna grupa, ale wie-
lu z uczestników było po raz pierwszy.

W tym roku, pomimo pandemii koro-
nawirusa najmłodszym udało się zo-
baczyć bardzo wiele. Jak na niespełna 
dwa miesiące to… Zresztą zobaczmy: 
w lipcu między innymi:

- Wisła,
- Pławniowice,
- Śląski Ogród Zoologiczny
 czy Muzeum Miejskie.
W sierpniu z kolei:
- Pszczyna,
- Goczałkowice Zdrój,
- Brenna,
- Koszęcin
 i Pracownia Zajęć Kreatywnych 

„H2O” przy I Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Jana Śniadeckiego.

Do tego organizatorzy zadbali, by 
w programie tegorocznych zajęć zna-

lazły się wyjścia pieszo po Siemiano-
wicach Śląskich. Najczęściej i najchęt-
niej odwiedzano basen Zespołu Szkół 
Sportowych i michałkowicki Park Tra-
dycji, gdzie regularnie wyświetlano fil-
my. Dosyć często zaglądano na pobli-
skie place zabaw.

Podczas deszczowych dni, opieku-
nowie (Justyna Foraiter, Agata Ol-
czyk i Dariusz Rzeźniczek jako kie-
rownik zorganizowanego letniego wy-
poczynku dla dzieci), z konieczno-
ści musieli program dnia w taki spo-
sób przebudowywać, aby zaciekawić 
uczestników również pod dachem Do-
mu Kultury „Chemik” – stąd organi-
zowali im zabawy, konkursy (np. pla-
styczny na „Najlepsze wspomnienie 
z wakacji”) i ujawniające inne talen-
ty albo gry.

Praktycznie każdy dzień zajęć do-
starczał dzieciakom jakąś dawkę atrak-
cji. Po formalnej części na „dzień do-
bry”, a więc sprawdzenia obecności, 
była już tylko ta super-przyjemna część 
– rozrywka. Nierzadko pożyteczna roz-
rywka. I tak do samej 14.00, a przy 
wycieczkach autokarowych i dłużej. 
W tegorocznym programie postawio-
no głównie na sprawdzone punkty, któ-
re na bazie doświadczeń lat ubiegłych 
dostarczają uczestnikom najwięcej fraj-
dy. Były jednak i takie atrakcje, jakich 
nigdy wcześniej nie było…

Co dzieciom najbardziej zapadło 
w pamięć w sierpniu?

Jak relacjonowała 8-letnia Nina Ka-
linka na wakacyjnych zajęciach w DK 
„Chemik” była po raz pierwszy, za na-
mową babci. Najbardziej podobało jej 
się wtedy, gdy przychodziły dni z wyj-
ściami na basen.

- Ja uwielbiam pływać. Poza wo-
dą bardzo fajnie było w Muzeum Fau-
ny i Flory (w Jaworzu - dop. red.), bo 
można było podotykać różne robaki. 
Widziałam też po raz pierwszy z bliska 
patyczaki. Byliśmy też wtedy w Bren-
nej i kupiłam sobie trochę pamiątek, 
magnes, wiewiórkę – mówiła dziew-
czynka.

Podobne odczucia miała 8-letnia 
Wiktoria Stokfisz:

- Najbardziej zapamiętałam wyciecz-
kę tam, gdzie można było dowiedzieć 
się różnych ciekawostek o rybach, re-
kinach, gdzie można było potrzymać 
patyczaka na ręce albo nawet karalu-
cha, który jak się okazuje nie jest taki 
zły. Moim ulubionym dniem było jed-
nak zakończenie. Zorganizowano „Bal 
Przebierańców” i przebrałam się za 

ciąg dalszy na str. 24

Wtorki – wyjścia na seanse filmowe do Parku TradycjiWtorki – wyjścia na seanse filmowe do Parku Tradycji

Letnie zajęcia dla dzieci w DK „Chemik”

Tego im było trzeba
Ale te wakacje szybko zleciały. Powinno być 10 miesięcy przerwy 

i dwa nauki – pomyślał pewnie niejeden uczestnik. Niestety. Za-
jęcia dla dzieci organizowane przez wakacje w Domu Kultury „Chemik” 
w tym roku pod nazwą: „Z kulturą na wakacjach – kreatywne zajęcia kultu-
ralne dla najmłodszych” skończyły się i trzeba wracać do szkolnych obo-
wiązków. Ale za to z jakim wielkim bagażem wspomnień, wrażeń… Było 
bezpiecznie.
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Tego im było trzebaTego im było trzeba

Środy i piątki – baseny. Kontakt z wodą latem to zdecydowanie jedna z najlepszych rzeczy, jakie dzieci uwielbiały robićŚrody i piątki – baseny. Kontakt z wodą latem to zdecydowanie jedna z najlepszych rzeczy, jakie dzieci uwielbiały robić

W Pracowni Zajęć Kreatywnych „HW Pracowni Zajęć Kreatywnych „H22O” jak w laboratoriumO” jak w laboratorium

Wspólne spędzanie czasu sprzyjało nawiązywaniu nowych znajomości, przyjaźniWspólne spędzanie czasu sprzyjało nawiązywaniu nowych znajomości, przyjaźni

Czwartki – wycieczki i wszelakie atrakcjeCzwartki – wycieczki i wszelakie atrakcje
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W koszęcińskim pałacuW koszęcińskim pałacu

Na zakończenie zaproszeni goście wręczali okolicznościowe dyplomy, tu: Jolanta SobekNa zakończenie zaproszeni goście wręczali okolicznościowe dyplomy, tu: Jolanta Sobek

Przed kończącym lato w „Chemiku” Balem PrzebierańcówPrzed kończącym lato w „Chemiku” Balem Przebierańców

Kolejną wielką atrakcją była wizyta w Muzeum Fauny Kolejną wielką atrakcją była wizyta w Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzui Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu W Domu Kultury „Chemik” też nie brakowało wrażeńW Domu Kultury „Chemik” też nie brakowało wrażeń
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czarownicę. Bawiliśmy się, mam stąd 
dużo naprawdę fajnych koleżanek – 
cieszyła się.

Inny uczestnik, 11-letni Kacper 
Dziura opowiadając o tym, co było 
ciekawego zwrócił uwagę na to, że na 
wycieczkach można było dowiedzieć 
się czegoś zupełnie nowego. Chwalił 
sobie też atrakcje na miejscu – jak dru-

żynowe państwa-miasta czy konkursy 
plastyczne.

Swoimi wrażeniami dzieliła się też 
11-letnia Nadia Śliwka:

- Ja za basenami i pływaniem nie 
przepadam w przeciwieństwie do in-
nych. Mi najbardziej odpowiadały wy-
cieczki, gdzie można było się czegoś 
dowiedzieć. Byliśmy w takim miejscu, 
gdzie były motyle, pająki, patyczaki. 
Zawsze jak idę do muzeum to jest nud-
no, ale tutaj było naprawdę super, bo 
opowiadano nam ciekawie i konkretnie. 
Przyjechałam stamtąd obładowana, bo 
nakupiłam sobie różnych pamiątek.

Uczestnicy chwalili sobie też inne 
wypady – do Koszęcina, Pszczyny 
i Goczałkowic Zdroju.

- To były wycieczki autokarowe. 
W Koszęcinie najpierw pooglądaliśmy 
zamek, w którym były różne stroje lu-
dowe, można było przymierzać je. Naj-
lepsze jednak było później, gdy poszli-
śmy na taki basen otwarty z aż trzema 
zjeżdżalniami. W innym dniu za to by-
liśmy w Pszczynie. Był tam taki park, 
gdzie były żubry, które bardzo szybko 
reagowały jak słyszały, że będzie je-
dzenie. Później pojechaliśmy w takie 
miejsce z labiryntem z choinek (Ogro-
dy Kapias – dop. red.), ale zgubić się 
tam nie szło – mówił z uśmiechem 
10-letni Kamil Pach.

Jedną z większych atrakcji okazała 
się też Pracownia Zajęć Kreatywnych 
„H2O” przy I Liceum Ogólnokształcą-

cym im. Jana Śniadeckiego – no-
wość w programie letnim dla dzie-
ci z DK „Chemik, gdzie poprzez za-
bawę uczestnicy mogli zetknąć się na 
przykład ze zjawiskami magnetyczny-

mi i poczuć się jak w swoistym labo-
ratorium:

- Rzeczywiście tak to można okre-
ślić, bo było tam takie pomieszczenie, 
w którym na stanowiskach z klocków 
lego były stworzone takie mechanizmy 
i można zobaczyć, jak to wszystko 
działa z zastosowaniem sprzężonego 
powietrza, wody i pary wodnej – wska-
zywał Kacper Skalbaniok.

Zakończenie i Bal Przebierańców
Czas spędzony na zajęciach z Do-

mem Kultury „Chemik” faktycznie, jak 
opowiadali uczestnicy upływał bardzo, 
bardzo szybko. Zwieńczeniem letniego 
wypoczynku jest zawsze sympatyczna 
uroczystość z udziałem zaproszonych 
gości. Tak było i tym razem, gdy poja-
wili się przedstawiciele instytucji, dzię-
ki którym taki zorganizowany wypoczy-
nek mógł się w tym roku odbyć. Sie-
mianowicką Spółdzielnię Mieszkanio-
wą reprezentowała Jolanta Sobek – 
prezes Zarządu SSM, która poproszo-
na o parę słów, podkreśliła, że ucie-
szyła się samym faktem przeprowa-
dzenia takich wakacyjnych zajęć dla 
dzieci, w warunkach ogólnoświatowej 
pandemii i pewnych ograniczeń, mię-
dzy innymi pod kątem ilości dzieci, ale 
jednak w sposób bezpieczny. Radę 
Nadzorczą SSM reprezentował Zbi-
gniew Jarosz – przewodniczący Ko-

misji ds. Organizacyjno-Samorządo-
wej Rady Nadzorczej SSM). Urząd 
Miasta reprezentowała Marta Sucha-

nek-Bijak – zastępczyni Prezydenta 
Miasta i – jak sama przyznała – przed 
laty wychowawczyni na tutejszych pół-
koloniach oraz Krzysztof Nos – Na-
czelnik Wydziału Kultury i Sportu, no-

men omen także były półkolonista. Ze 
Stowarzyszenia „Nasz Dom” był Zbi-
gniew Krupski, jego przewodniczący. 
Każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy dyplom, a niektórzy, za wygra-
ne konkursy, różne niespodzianki. Po 
tej części przyszła pora na „Bal Prze-
bierańców” i ostatnie chwile razem. 
Wszak po to się na ten dzień dzie-
ci wystroiły, by się wyszaleć. Niespo-
dzianką na koniec była pizza.

Wypoczynek letni 2021 zorganizo-
wany został w Domu Kultury „Che-
mik” przez Siemianowicką Spółdziel-
nię Mieszkaniową oraz Stowarzy-
szenie „Nasz Dom” i dofinansowany 
przez Urząd Miasta. Po kilkunastu 
„dziwnych” miesiącach, pozbawionych 
w zasadzie zorganizowanych kultu-
ralnych atrakcji, udało się dla dzie-
ci przygotować program i go faktycz-
nie wdrożyć, a w zdecydowanej więk-
szości zrealizować. Kolejna okazja do 
zapisania dziecka na zorganizowany 
wypoczynek z DK „Chemik” powinna 
nadarzyć się w związku z feriami zi-
mowymi za kilka miesięcy. Powinna - 
zobaczymy jednak, na ile prognozo-
wane obostrzenia sanitarne na to po-
zwolą… Dla dzieci będzie to ważne - 
tego im trzeba, w odskoczni od szkol-
nej rutyny.

 rg

Tego im było trzeba

ciąg dalszy ze str. 21

W pszczyńskim skansenieW pszczyńskim skansenie
Wiceprezydent Miasta Marta Suchanek-Bijak  Wiceprezydent Miasta Marta Suchanek-Bijak  

na zakończeniuna zakończeniu
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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

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

„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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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

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 

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

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 533 336 454 

ELEKTRYCZNE usługi, usuwanie 
awarii, modernizacja tablic 
bezpiecznikowych,    tel. 880 587 111

REGULACJA okien PCV, wymiana 
i naprawa uszczelek, 

tel. 602 314 720
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 
wykładzin solidnie, 

tel. 606 274 056 

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

SZKOLENIE psów, psie przedszkole, 
porady,         tel. 603 882 906 

RÓŻNE
NIANIA szuka pracy, tel. 514 134 103
KUPIĘ antyki, starocie, akordeon,  
 tel. 518 228 772
SIEMIANOWICKA Szkoła Gitary. Za-
praszamy. Zapisy i informacja, 
  tel. 501 715 769 

MIESZKANIOWE
KUPIĘ mieszkanie oraz garaż, może 
być do remontu. Pomogę w formalno-
ściach. Płatne gotówką, tel. 786 223 163
KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śl., tel. 602 172 527
POSZUKUJĘ mieszkania do wynaję-
cia w Siemianowicach Śl.,  
 tel. 508 215 355

POSZUKUJĘ mieszkanie w Siemia-
nowicach Śl.,  tel. 602 172 527
KUPIĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 508 215 355
KUPIĘ mieszkanie lub garaż. Może być 
do remontu, zadłużone, z problemami. 
Płatność gotówką,  tel. 791 291 050
ZAMIENIĘ mieszkanie os. Chemik 
47 m2, parter, 2 pokoje, balkon na 
większe lub dom. Spłacę zadłużenie 
lub dam odstępne,  
 tel. 663 237 801

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe, 
53,73 m2 do remontu w Michałkowi-
cach w bloku,  tel. 692 463 669

SAMOCHODOWE
AUTA KUPIĘ, auto skup, 
  tel. 509 954 191
KUPIĘ garaż na ulicy Wł. Jagiełły przy 
cmentarzu. Do ceny wyjściowej dopła-
cę do 10 tys zł.,  tel. 509 322 548
KUPIĘ garaż przy Alei Młodych,  
 tel. 503 813 174
KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276
SPRZEDAM garaż Bytków - Wróblew-
skiego,  tel. 609 995 671

SUDOKU 9 /21

1 5 8 3 2

3 2 6 7

3 6

7 9 1 2 3

5 8 3 9 7

1 2

1 4 7 6

6 9 5 2 1

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 8/21

1 3 2 9 6 7 8 4 5

6 5 4 2 3 8 7 1 9

7 8 9 4 5 1 3 2 6

5 6 7 3 4 2 1 9 8

9 2 3 8 1 5 6 7 4

8 4 1 6 7 9 2 5 3

2 9 6 1 8 4 5 3 7

3 1 5 7 9 6 4 8 2

4 7 8 5 2 3 9 6 1

P o ł a m  g ł o w ę
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- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
- To trza było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- Kurcze, a ja przepisałem... 

J K L

Jasio podchodzi do nauczycielki 
i mówi:

- Nie chcę Pani straszyć, ale mój tato 
powiedział, że jeśli nadal będę mieć uwa-
gi w dzienniczku, to ktoś dostanie w skórę!

J K L

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem 

w szkole, też szukaliśmy wspólnego 

mianownika! Że też nikt go do tej pory 
nie znalazł...

J K L.
- Ech, ta 7B! Nie wytrzymam z tymi 

baranami! Pytam ich kto wziął Bastylię, 
a oni krzyczą, że to nie oni!

- Niech się Pan tak nie denerwuje - 
uspokaja dyrektor - może to rzeczywi-
ście ktoś z innej klasy.

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Dziurka w igle; 

8. Opłata za wynajem lokalu; 9. Du-
ża kromka chleba; 10. Postać; 11. Ro-
dzaj żaglowca; 12. Ciasny, ale wła-
sny; 13. Strój odświętny; 15. Świecą-
ca rurka; 17. Pięściarstwo; 18. Gruby 
koc; 19. Część należności; 20. Niewia-
dome; 21. Mała Dorota; 25. Naczynie 
z wkładem; 28. Nawałnica; 31. Kolega 
iksa; 32. Paciorki; 33. Przeniesienie na 
wyższe stanowisko; 34. Ostry w szpi-
talu; 35. Cień do powiek; 36. Poszla-
ka; 37. Materiał na garnitur.

PIONOWO: 1. Zza Uralu; 2. Talerz 
na dachu; 3. Błękitna odmiana tle-
nu; 4. Szmelc; 5. Na odwrót; 6. Wod-
ne lub filmowe; 7. Ukwiecony to ozdo-
ba każdego bloku; 13. Obrys; 14. Pła-
ci czynsz; 15. Nadwyżka; 16. Tarapa-
ty; 21. Nuta; 22. „Blokowisko”; 23. Jed-
na z naszych ulic; 24. Na warkoczu; 
26. Farba olejna; 27. Siemianowice 
Śląskie; 29. Dzika kaczka; 30. Trzonek.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 10 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 23 września br. na adres: SSM 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 9/2021 r. (de-
cyduje data stempla pocztowego) lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 9/2021 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Po losowaniu nagrody za rozwiązaną 
krzyżówkę nr 08/2021 z hasłem: Prze-
piękne lato otrzymują: Emilia Krzy-
mińska, ul. W. Wróblewskiego 73 (I); 
Joanna Próba, ul. M. Skłodowskiej-

-Curie 27 (II); Anita Nowaczyk,ul. Po-
wstańców 46a (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 „ARCON” 
Witold i Barbara Arciszewscy.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

danych osobowych (imię, nazwisko, adres, ad-

res e-mail lub nr telefonu) przez redakcję w celu 

przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, w tym pu-

blikacji w miesięczniku „Moja Spółdzielnia” imie-

nia, nazwiska i miejsca zamieszkania wskazane-

go w nadesłanym rozwiązaniu) do jednorazowe-

go losowania i publikacji jego wyniku w kolejnym 

wydaniu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, 

że mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-

nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwarza-

nia i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Da-

ne zwycięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy
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Straż Pożarna - 112!
Od września br. następuje 

przełączenie numeru alar-
mowego śląskich jednostek Pań-
stwowej Straży Pożarnej do Cen-
trum Powiadamiania Ratunkowego 
(CPR). Numer 998 będzie przekiero-
wywany na 112.

Mieszkaniec, dzwoniący na 998 lub 
bezpośrednio na 112 dodzwoni się do 
operatora numerów alarmowych, który 

wypyta o zdarzenie i przekaże zgłosze-
nie właściwej jednostce Straży Pożar-
nej. Dzięki temu, że informacja trafi do 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
przyjmujący będzie mógł również uru-
chomić jednocześnie inne służby, jeśli 
taka zachodzić będzie potrzeba.

Obsługa numeru alarmowego przez 
operatora w CPR ma również wyelimino-
wać zgłoszenia niezasadne lub fałszywe. 

Dyżurni operacyjni Państwowej Straży Po-
żarnej będą więc otrzymywali od operato-
rów z Centrum Powiadamiania Ratunko-
wego tylko te zgłoszenia alarmowe, któ-
re rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, 
zdrowia, mienia czy środowiska. Kolejnym 
efektem przełączenia numeru alarmowe-
go 998 do CPR będzie ujednolicenie spo-
sobu obsługi zgłoszeń kierowanych na nu-
mery alarmowe, w tym obcojęzycznych.  rg
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Przed miesiącem królowały pomi-
dory. Teraz jeszcze jeden przepis 
na pyyyszny przecier i parę innych 
– w tym coś dla łasuchów.

- z buraków i papryki – 4 kg 
buraków ugotować i zetrzeć na tarce 

o grubych oczkach, 1/2 kg papry-
ki i 2 duże cebule pokroić w kostkę, 
dodać: 2 czubate łyżki cukru, 1 łyżkę 
soli i szklankę octu winnego. Całość 
gotować przez około10 minut. Gorące 
wkładać do słoików.

Przetwory

Lato w słoikach
- z pomidorów – 6 kg pomidorów, 

10 dużych cebul, 2 małe szklanki cuk-
ru, 4 łyżki soli, 10 goździków, 20 zi-
aren pieprzu, 2 łyżeczki cynamonu, 
trochę gałki muszkatołowej, imbiru, 
łyżkę lub więcej octu – najlepiej win-
nego, łyżka słodkiej papryki. Pomido-
ry sparzyć, obrać ze skórki, pokroić, 
cebule skroić na ćwiartki, wszystkie 
składniki wrzucić do dużego garnka. 
Gotować na wolnym ogniu, mieszając 
od czasu do czasu, aż do odparow-
ania ok. 1/4 do 1/2 objętości przetwo-
ru. Gorące przekładać do wyparzonych 
słoiczków i schować pod koc.

- gruszki w przecierze ze śliwek 
– gruszki umyć, obrać bardzo cienko, 
przekroić na połówki i wykroić gniazda 
nasienne. Połówki włożyć do wrzącej 
wody, bardzo krótko obgotować i ułożyć 
w słojach. Śliwki umyć, przekroić i wyjąć 
pestki. Połówki śliwek rozgotować z do-
datkiem małej ilości wody i przetrzeć. 
Gorącym przecierem napełnić słoje 
z gruszkami. Pasteryzować w temp. 
95 °C: opakowania półlitrowe 20 min., 
większe 25 min.

- gruszki w occie (składniki na 5 
słojów o poj. 0,5 litra) – 5 gruszek kon-
ferencja, 200 g cukru, 2 sparzone 
cytryny, 200 g borówek, 250 ml oc-
tu winnego, garść ziaren pieprzu (na-
jlepiej zielonego), 0,5 l wody. Grusz-
ki umyć, osuszyć, pokroić w ósem-
ki i usunąć gniazda nasienne. 
Cytryny obrać, wycisnąć sok i obfi-
cie skropić gruszki. Ocet wymieszać 
z wodą, cukrem – zagotować. Borów-
ki przebrać, umyć. Gruszki włożyć do 
wyparzonych słojów, zalać gorącą 
marynatą. Dodać kawałki skórki 
z cytryny, porcję borówek i pieprzu. 
Zamknąć, ustawić do góry dnem, na 
ok. 30 minut.

O 
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Dynamiczne, pew-
ne siebie, zdolne 
dziewczyny, urodzo-
ne pod znakiem Ba-
rana, mają zazwy-

czaj duże powodzenie u mężczyzn. 
Lubią Panów, ale długo zastanawiają 
się, zanim podejmą decyzję o małżeń-
stwie, czasem tracąc szansę.

Kobiety spod zna-
ku Byka, urocze 
i pełne wdzięku naj-
lepiej czują się w ro-

li żon i pań domu. Praca znajduje się 
u nich na drugim miejscu. Lubią Pa-
nów starszych od siebie, serdecznych 
i opiekuńczych. Są dobrymi żonami. 

Pod znakiem Bliź-
niąt rodzą się ko-
biety zdolne, inteli-
gentne, błyskotliwe. 

Oczekują podobnych walorów u męż-
czyzn, z którymi się zwiążą. Lubią no-
wości, a więc gdy partner nie spełnia 
ich oczekiwań, po prostu opuszczają 
go i dalej szukają swego ideału. 

Jeśli masz dziew-
czynę pod znakiem 
Raka wiedz, że to 
osoba wrażliwa, deli-

katna, którą łatwo urazić. W kontak-
tach z mężczyznami na pierwszym 
planie stawiają uczucie, wzajemne 
zrozumienie, harmonię, natomiast 
seks znajduje się na drugim miejscu.

Pożycie z Panią 
spod znaku Lwa nie 
należy do najłatwiej-
szych. W stosunku do 

partnera są wymagające, oczekują, że 
mąż zapewni im wygodę i dostanie ży-
cie, że będzie poświęcał im dużo cza-
su. Oczekują od męża sukcesów, któ-
re je bardzo cieszą.

Dziewczęta spod 
znaku Panny są roz-
ważne, opanowane. 
Wzorowo prowadzą 

dom, są bardzo dobrymi matkami. Za-
nim podejmą decyzję o małżeństwie, 
długo się zastanawiają, ale gdy podejmą 
decyzję, to oddane są „duszą i ciałem”

Dziewczęta uro-
dzone pod znakiem 
Wagi wyróżniają się 
inteligencją i urodą. 

Są sympatyczne, wesołe. Łatwo wyba-
czają partnerowi różne przewinienia. 
Bardzo dbają o swój wygląd zewnętrz-
ny, lubią biżuterię i modne stroje.

Jeśli wybrałeś dziew-
czynę spod znaku 
Skorpiona, możesz li-
czyć na urozmaicone 

i bujne życie seksualne, bowiem pa-
nie Skorpion są z natury namiętne i ta 
dziedzina życia jest dla nich bardzo 
ważna. Są wesołe i żywiołowe. 

Kobieta, która zwią-
zała się ze Strzelcem 
może liczyć na cie-
kawe życie. Na pew-

no nie zazna nudy, ale jeśli jest doma-
torką, ekstrawaganckie pomysły mę-
ża mogą ją trochę męczyć. Większość 
Strzelców cechuje prawdomówność.

Panie urodzone 
pod znakiem Kozio-
rożca są wytrwałe, 
uparte, konsekwent-

nie dążące do celu. Zazwyczaj same 
wybierają sobie partnera i potrafią zro-
bić wiele, aby pozyskać jego uczucie. 
Są dobrymi żonami i matkami.

Panie Ryby są de-
likatne, eterycz-
ne, sprawiają wra-
żenie nieco bojaźli-

wych. Dopiero w bliższych kontaktach 
z mężczyznami ujawnia się ich tempe-
rament, dążenie do harmonii, zapobie-
gliwości o sprawy materialne. 

Kobiety spod zna-
ku Wodnika mają du-
żo wdzięku i powabu. 
Często są również in-

teligentne, co sprawia, że mają duże 
powodzenie. W kontaktach z mężczy-
znami są bardzo wybredne i wymaga-
jące. Mężczyzna musi im imponować.

Jak traktujesz 
mężczyzn?
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Przez lato…
Choć – jak to w okresie letnim – 

część dzieci rozjechała się „gdzieś po 
świecie”, zajęcia piłkarskie odbywa-
ły się normalnie. Zawsze przynajmniej 
grupa kilku chłopców (w tym niekie-
dy dziewczyn) ćwiczyła pod 
okiem jednego albo drugiego 
trenera. Nowi zawodnicy sta-
rali się oswoić z otoczeniem, 
zakolegować, poznać ćwicze-
nia, jakie należy wykonywać.

- Pierwsze 2-3 treningi są 
dla nich na pewno w jakimś 
tam stopniu stresujące. Przy-
glądają się jednak, te same 
ćwiczenia wykonują wolniej, 
by nie czuć się słabszymi od 
innych, a po kilku treningach 
czują się już zaakceptowani. 
Pomagamy, instruujemy, do-
pingujemy – mówi trener Da-
riusz Rzeźniczek. - Na czas 
wakacji ze względu na to, że 
kluby piłkarskie mają prze-
rwę i chcąc utrzymać trenin-
gową ciągłość, dołączyło do 
nas trochę chłopaków, którzy 
trenują tam na co dzień, ale zaczynali 
właśnie u nas – dodaje.

Zanosi się na to, że znaczna część 
nowych dzieci, które dołączyły do po-
szczególnych grup w wakacje, zosta-

nie na dłużej. Niektórzy z kolei, poja-
wią się pewnie dopiero podczas przy-
szłorocznych wakacji albo już w ogóle.

Tak ćwiczą
W młodszej grupie trenerzy skupia-

ją się głównie na tym, aby każdy 

z uczestników miał piłkę i robił ćwicze-
nia „we własnym zakresie” – na miarę 
swoich możliwości. Stąd elementy ta-
kie jak: prowadzenie piłki przy nodze, 
przyjęcie, bieg z piłką ze zmianą kie-

runku itp. Przede wszystkim też chodzi 
o pracę nad ogólnie pojętą koordyna-
cję ruchową. Tu przydają się drabinka 
szkoleniowa czy znaczniki.

W starszej grupie trenerzy również 
skupiają się na tych elementach, 
ale wzbogacają każdy trening o ko-
lejne, nieco trudniejsze, choć da-
lej podstawowe elementy piłkarskie: 
strzał, dokładność podań, główki, 
stałe fragmenty gry. Nie ma trenin-
gu, aby nie było sparingów na ko-
niec zajęć.

Myślą już o jesieni i zimie
Na przestrzeni kilku miesięcy – od ma-

ja do października – treningi piłkarskie 
odbywają się na czterech boiskach wie-
lofunkcyjnych SSM: w osiedlach: „Bań-
gów”, „Tuwima”, „Węzłowiec” i w Michał-
kowicach. Kiedy przychodzą chłodniej-
sze miesiące, zajęcia przenoszą się do 
sal gimnastycznych czterech siemiano-
wickich szkół. Tak więc jeszcze tylko kilka 
tygodni dzieciaki trenować będą pod go-
łym niebem. Na 30 września (czwartek) 
od 16.00 w Kompleksie Sportowym „Mi-
chał” zaplanowano kolejny międzyosie-
dlowy turniej dzieci w wieku 7-9 lat, ćwi-
czących pod egidą SSM. Będzie on tak-
że pod patronatem Prezydenta Miasta.

Równocześnie prowadzone są roz-
mowy na temat harmonogramu tre-

ningów w salach gimnastycz-
nych od listopada. To efekt 
wieloletniego porozumienia 
Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz Urzędu 
Miasta. Jak na razie prowa-
dzone są rozmowy z dyrek-
cjami poszczególnych szkół, 
trwa ustalanie miejsc, termi-
nów – „papierkowa robota”. 
Miejmy nadzieję, że sytuacja 
epidemiologiczna w kraju bę-
dzie stabilna i planów – jak 
to było w ubiegłym sezonie – 
nie pokrzyżują sanitarne ob-
ostrzenia.

Zapisy? Otwarte
Wciąż można zapisywać 

dzieci na treningi. Nie kosz-
tują nawet złotówki. Wystar-
czy przyjść z dzieckiem na 
jedne z zajęć i wypisać odpo-

wiednią deklarację, jaką mają przy so-
bie trenerzy. Należy pamiętać jednak 
o sztywno ustalonym przedziale wie-
kowym 7-12 lat (funkcjonują dwie gru-
py: 7-9 i 10-12 lat). rg

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Kilkadziesiąt nowych nazwisk
Było dokładnie tak, jak przypuszczano. W wakacje na darmowe treningi 

piłkarskie, organizowane na boiskach spółdzielczych zapisano kolej-
ną, sporą grupę dzieci. Obaj trenerzy przyjęli w sumie kilkadziesiąt podpi-
sanych przez opiekunów deklaracji o uczestnictwie.

Terminy zajęć piłkarskich  
na boiskach osiedlowych:

„Michałkowice” (ul. Przyjaźni) – poniedziałki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.

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

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

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

Zajęcia dodatkowe, grupy łączone:
„Węzłowiec” i „Tuwima” - poniedziałki: 16.30 – 18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Wł. Jagiełły 33
„Michałkowice” i „Bańgów” - wtorki: 16.30 – 18.00

- boisko wielofunkcyjne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!
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Niepodległości 60dNiepodległości 60d

Walerego Wróblewskiego 59Walerego Wróblewskiego 59

Władysława Jagiełły 39Władysława Jagiełły 39

H. Wróbla 9cH. Wróbla 9c

Władysława Reymonta  22Władysława Reymonta  22

Zielony Konkurs 2021Zielony Konkurs 2021

Efekt pandemii?Efekt pandemii?
Czytaj  Czytaj  

od str. 19-20od str. 19-20
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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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