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Rozruch c.o. bez historiiRozruch c.o. bez historii Lato, zima, planyLato, zima, plany

od lewej stoją: Jolanta Sobek - Prezes Zarządu SSM, Bogusława 
Wiewiórowska-Paradowska - prezes wydawnictwa Grupa Medium,  

Jerzy Jankowski - przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego  
Krajowej Rady Spółdzielczości

Spółdzielnia docenionaSpółdzielnia doceniona

Podwójne zaskoczeniePodwójne zaskoczenie

Chleba Chleba 
naszego...naszego...

Małymi krokami do finałuMałymi krokami do finału
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„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

REKLAMY CZARNO-BIAŁE
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł 

DROBNE RAMKOWE
- 2/3 modułu, 19,00 cm2 - 66,94 zł
- 1/2 modułu, 14,25 cm2 - 50,21 zł
- 1/3 modułu, 9,50 cm2 - 33,47 zł
- 1/4 modułu, 7,13 cm2 - 25,10 zł 

REKLAMY KOLOROWE - moduł 5,7 x 5,0 cm:
strony środkowe - 120,98 zł 
strony: druga i przedostatnia - 151,23 zł 
strona ostatnia - 181,47 zł

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

Każdy z nas musi wiedzieć, że każda ce-
lowa dewastacja czegoś, co mogłoby słu-
żyć miesiącami, latami to zbędne wydat-
ki nawet, jeżeli koszt wynosi parę złotych. 
Pamiętać w tym miejscu musimy, że koszt 
naprawy, to nie tylko zakup zniszczonej 
części ale i szereg dodatkowych wydatków 
włącznie z koniecznością udania się na za-
kupy (np. czas pracownika, dojazd itd.)

To koszt, który pokrywamy z naszych 
wpłat. Te zbędne wydatki to po prostu 

wyrzucanie pieniędzy w błoto, naszych 
pieniędzy, bo nikt inny na utrzyma-
nie budynków, ich otoczenia nie płaci 
jak My, tylko My sami. Te parę złotych 
przemnożone przez ilość bezmyślnie 
i niepotrzebnie niszczonych przedmio-
tów przekłada się na znaczące już 
kwoty, które nie jeden chciałby mieć.

Ciekawe kiedy zrozumiemy, że niszczy-
my swoje, a niszcząc zubażamy remonto-
we budżety nie mówiąc o fatalnym wpły-

wie na wygląd otoczenia, naszego budyn-
ku – jego odbiór przez postronne osoby.

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

Nagrody czekają
Przypominamy, że non stop aktualna 

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

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, bo nie zamierza pobłażać nisz-
czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić się nad ofertą, daw tysiące pie-
chotą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamierza 
przekazać takie informacje, to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-
ne w Dziale GZM, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona.

A w osiedlach zanotowano:
„Młodych”

- ZHP 7 - skradziono fragment grodze-
nia administracji,

- Walerego Wróblewskiego 2-4 
(szczyt budynku), Plac Józefa 
Skrzeka i Pawła Wójcika 5 (pod 
balkonami) – bohomazy na elewa-
cjach,

- Aleja Młodych, garaże segment B – 
bazgroły na elewacji.

„Chemik”
- Walerego Wróblewskiego 61-63 

przejście w budynku – bohomazy 
na elewacji.

im. Juliana Tuwima
- Wojciecha Korfantego 9C – bazgro-

ły na szczycie budynku.   Pes

2000 zł czeka  2000 zł czeka                  2000 zł czeka

Smutna i kosztowna rzeczywistośćSmutna i kosztowna rzeczywistość
AA już myśleliśmy, że na stałe zawitają miesiące bez zniszczeń. Taką nadzieję stworzył sierpień, w którym nie  

 odnotowano dewastacji. Było to jednak myślenie zdecydowanie na wyrost. Wrzesień sprowadził nas na zie-
mię. Tak więc przypomnijmy.
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CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Zbigniew Jarosz, Jerzy Kurzawa*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
8. listopada 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 6 grudnia 2021 r. dyżurować będą  

Stefania Dziura-Lattka, Piotr Majnusz*
*skład osobowy może ulec zmianie 

ciąg dalszy na str. 4

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

Rozruch c.o. bez historii
Rozruch centralnego ogrzewania – mówią zgodnie pracownicy osiedlo-

wych administracji – w tym sezonie przebiegał według planu i właści-
wie bezawaryjnie. Ciepło w mieszkaniach pojawiło się tuż przed kalenda-
rzową jesienią, 20 września br. Odnotowano tylko pojedyncze przecieki na 
odpowietrznikach. Co zadziałało?

„Lista” prac do wykonania
Na to, jaki będzie początek sezo-

nu grzewczego ma wpływ parę czyn-
ników. Przede wszystkim na grubo 
przed rozpoczęciem sezonu grzew-
czego, administracje wszystkich osie-
dli SSM miały ułożone harmonogra-
my prac wraz z konkretnymi termina-
mi, w których musiały się oczywiście 
zmieścić. Był to jeden z priorytetów let-
nich miesięcy, więc było co robić i cze-
go dopilnować. Niekiedy jeden niedo-
patrzony szczegół – jak dobrze wiado-
mo – potrafi doprowadzić do sytuacji, 
w której cały pion mieszkań nie ma 
ciepła, czasem nawet cały budynek...

Wykonano więc dokładne przeglądy 
instalacji c.o. oraz pomieszczeń, gdzie 
znajdują się węzły cieplne, zabezpie-
czano je możliwie skutecznie, porząd-
kowano. Dokonywano konserwacji za-

worów, zasuw, filtrów w węzłach i roz-
dzielaczach centralnego ogrzewania.

Tauron Ciepło, odpowiedzialny za 
zewnętrzne sieci ciepłownicze i stacje 
wymienników ciepła też poczynił sta-
rania w ciągu roku, między innymi in-
gerując w teren, jeśli zachodziła ta-
kowa potrzeba, aby wszystko w kolej-
nym sezonie grzewczym funkcjonowa-
ło jak należy.

Danfoss na max ma znaczenie
W okresie letnim, gdy cała instala-

cja grzewcza „stoi” sama ulega zapo-
wietrzeniu. By tak się nie stało, miesz-
kańcy muszą pamiętać o odkręceniu 
na ten czas pokręteł typu danfoss na 
maksymalną pozycję w trakcie roz-
ruchu. Zagapienie się lub niewiedza 
o tym w niektórych przypadkach, skut-
kują tym, że przy wrześniowej inaugu-
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ciąg dalszy ze str. 3

Termin Adres

2. 11.

Ryszarda Gansińca 2, 4,
Michałkowicka 17, 17a,
Aleja Młodych 3,
Jana Stęślickiego 1, 2,  ZHP 1, 2, 10

3. 11.

Ryszarda Gansińca 6, 8,
Michałkowicka 21, 21a,
Aleja Młodych 4,  
Jana Stęślickiego 3, 4,   ZHP 3, 4, 11

4. 11.

Ryszarda Gansińca 7, 9,
Michałkowicka 23, 23a,
Aleja Młodych 5, 6,
Jana Stęślickiego 5, 6,   ZHP 5, 6

5. 11.

Ryszarda Gansińca 10, 11,
Michałkowicka 19,
Aleja Młodych 1, 2, 8, 9,
Szarych Szeregów 1, 2

Termin Adres

6. 11.
Bohaterów Westerplatte 4, 6, 8,
Aleja Młodych 10, 11

8. 11.

Spokojna 1, 3a, b, c,
Aleja Młodych 12, 13,
Szarych Szeregów 3, 4,
Bohaterów Westerplatte 10, 12

9. 11.
Aleja Młodych 14, 15,
Teatralna 1, 2, ZHP 9

10. 11.
Aleja Młodych 7,
Teatralna 3, ZHP 7

Harmonogram odczytu wodomierzy i podzielników kosztów ogrzewania

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

Odczyty podzielników kosztów
Z wyprzedzeniem często sięgającym paru miesięcy 

z myślą o tych, co planują jakieś wyjazdy, przedstawiamy 
harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania.

Zawiadamiamy, że odcZyty wykonywane będą tylko w godZinach 
popołudniowych, pocZątek ok. 1600, a w soboty od 1000.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regulami-
nem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne terminy 
dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wyznaczo-
nych datach. Również reklamacje dotyczące rozliczenia ryczał-
towego z powodu nieobecności lokatora nie będą uwzględnia-
ne.  Biuro Rozliczeń EC i Innych Mediów SSM

Planowane odczyty, przeprowadzane przez naszych pracowników będą wykonywane bezpośrednio w mieszkaniach. 
W przypadku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej prosimy na bieżąco śledzić aktualne informacje o odczytach, które 
będziemy umieszczać na stronie internetowej ssm@siemianowice.pl oraz na drzwiach i w gablotkach ogłoszeniowych.

racji sezonu grzewczego nasze kalory-
fery pozostają chłodne.

Pod ciśnieniem i nie odcięci
Wielu ludzi myśli też, że czynnik 

grzewczy jest na okres cieplejszych 
miesięcy spuszczany z instalacji 
grzewczych budynków. Faktycznie jest 
tak, że instalacja grzewcza w bu-
dynkach jest pod stałym ciśnie-
niem wody, również przez okres letni, 
tym samym odpowietrzniki na ostat-
niej kondygnacji są, mówiąc kolokwial-
nie „pod wodą” i nie zawieszają się. In-
stalacja grzewcza budynków nie jest 
„odcinana” od głównych sieci central-
nego ogrzewana (stacji Tauron Cie-
pło). To podejście funkcjonuje w Spół-
dzielni od niedawna – i patrząc w sta-
tystyki, przekłada się na liczbę awa-
rii, jakie notują osiedlowe administra-
cje w pierwszych godzinach i dniach 
rozruchu c.o. Dla przykładu, przy te-
gorocznym rozruchu odnotowano kil-

ka przecieków na odpowietrznikach na 
ostatnich kondygnacjach budynków, 
co w skali całych blisko 12,5-tysięcz-
nych zasobów SSM jest pozytywną in-
formacją, potwierdzającą sens takiego 
podejścia. Niestety nie da się w 100% 

zapobiec wszystkim awariom. Co rów-
nież istotne, to utrzymanie ciśnienia 
wody w instalacjach grzewczych bu-
dynków w okresie letnim nie generuje 
dodatkowych kosztów dla Spółdzielni.

Bardzo ważny przy tym wszystkim 
jest też mechanizm stałego uzupeł-
niania wody (czynnika grzewczego). 
Poza sezonem grzewczym mieszkań-
cy decydują się na remonty. Im towa-
rzyszy często wymiana grzejników. 
Wówczas, po korespondencji z admi-
nistracją następuje okresowe spusz-
czenie zładu i niezwłoczne napełnie-
nie po zakończonej wymianie. Prowa-
dzone systematycznie kontrole insta-

lacji, między innymi z wglądem w ma-
nometry i funkcjonujący mechanizm 
pozwalają na stałe uzupełnianie tych 
ubytków wody na budynkach oraz 
utrzymywanie zładów w stałej goto-
wości.

Reasumując, początek sezonu 
grzewczego w Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przeszedł bez 
historii, czyli nie doszło do większych 
awarii, skutkującym kilkudniowy-
mi przerwami w dostawie ciepła do 
mieszkań. To, że ciepło pojawiło się na 
czas w kaloryferach mają znaczenie 
prace wykonywane przed sezonem 
na zlecenie administracji, mechanizm 
przyjęty przez Spółdzielnię o stałym 
utrzymaniu ciśnienia wody w instala-
cjach grzewczych budynków oraz wła-
ściwa postawa mieszkańców, zapo-
biegająca późniejszym zapowietrze-
niom. rg

Rozruch c.o. bez historii
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Porządek obrad obejmował kilkana-
ście zagadnień, które po rzeczowej 
wymianie opinii przegłosowywano. Ra-
da rozpatrywała:
- Analizę wyników gospodarczo-finan-

sowych za VII m-cy 2021 r.
- Finansowo-rzeczowe wykonanie pla-

nu robót finansowanych z funduszu 
remontowego podstawowego i cen-
tralnego – celowego SSM na rok 
2021 za VII m-cy.

- Realizację harmonogramu przygoto-
wania budynków SSM do okresu zi-
mowego 2021-2022.

- Ustalenie wysokości opłat zależnych 
od Spółdzielni na nieruchomości 
przy ul. Wróbla 2F / eksploatacja 
podstawowa + fundusz remontowy.

Ponadto, RN zapoznała się z infor-
macjami o:
- zakończeniu inwestycji przy ul. Wró-

bla oraz o rozpoczęciu lustra-
cji inwestycyjnej przeprowadzonej 
przez Regionalny Związek Rewizyj-
ny Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach na podstawie art. 91 
§ 11 ustawy Prawo spółdzielcze,

- nowej inwestycji przy ul. Jagiełły,
- funkcjonowaniu instalacji fotowolta-

icznej w budynku Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 
Bohaterów Westerplatte 20.

RN z zadowoleniem przyjęła realiza-
cję omawianych zadań, w tym przygo-
towania do sezonu grzewczego i pod-
jęła stosowne uchwały.

Rada zaakceptowała także sprawoz-
danie z organizacji „Kreatywnych zajęć 
kulturalnych dla najmłodszych – z Kul-
turą na wakacjach” organizowanych 
przez Dom Kultury „Chemik”. W ob-
szernym sprawozdaniu – publikujemy 
fragmenty – czytamy m.in.: „W czasie 
wakacji 2021 roku DK „Chemik” czyn-
ny był w godzinach od 8.00 do 18.00. 
Głównym zadaniem było zagospodaro-
wanie czasu wolnego dzieciom i mło-
dzieży pozostającym w mieście.

W lipcu i sierpniu w wypoczynku 
uczestniczyło średnio 22 osoby (wg ty-
godniowej listy obecności i deklaracji 
zgłoszeniowych potwierdzonych przez 
rodziców). Przeprowadzono osiem ty-
godniowych turnusów. Z tego powodu 
opiekę nad dziećmi sprawowało 2 wy-
chowawców i 2 pracowników obsługi 
(przepisy przewidują opiekę 1 wycho-

wawcy na 15 dzieci). Wychowawcy po-
siadali świadectwo pozwalające pełnić 
tę funkcję, byli ubezpieczeni od odpo-
wiedzialności cywilnej i zatrudnieni na 
podstawie umowy zlecenie.

Na podstawie wypełnianych przez 
rodziców deklaracji stwierdzono, 
że w wypoczynku uczestniczyło 83 
dzieci i młodzieży z terenu całego 
miasta w tym:
- od 7 do 10 lat – 51,
- powyżej 10 lat – 32,
- chłopców – 50,
- dziewczynek – 33,
- dzieci członków Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej – 49,
- dzieci zamieszkujące Siemianowice 

Śląskie – 81,
- dzieci z miast ościennych – 2.

O organizacji „wypoczynku letniego” 
poinformowana została Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
Straż i Policja. Przedstawiciele tych 
instytucji odbyli spotkania z uczest-
nikami oraz przeprowadzili kontrole 
czystości, bezpiecznego pobytu dzie-
ci i młodzieży, realizacji zadań progra-
mowych. Kontrole pozytywnie oceniły 
działalność wypoczynku.

Spotkania omawiały takie tematy jak:
- niebezpieczeństwa jakie niosą z so-

bą dopalacze – „Nie dopalaj się”,
- bezpieczne wakacje w tym zasa-

dy bezpiecznej kąpieli, bezpieczeń-
stwo w górach i lesie,

- aktywny wypoczynek – zakładaj 
kask, przestrzegaj przepisów dro-
gowych, bądź widoczny na drodze, 
nie uprawiaj sportów w miejscach 
niedozwolonych itp.

- zdrowie i higiena w tym: myj ręce 
przed każdym posiłkiem, nie uży-
waj wspólnych przyborów toaleto-
wych, nie pij i nie jedz ze wspólnych 
naczyń itp.,

- „Brązowo ale czy zdrowo” – robić prze-
rwy w opalaniu, przebywać w cieniu, 
nosić okulary przeciwsłoneczne, uży-
wać odpowiednich kremów.

W czasie trwania turnusów organizo-
wane były gry i zabawy sportowo re-
kreacyjne i świetlicowe.

Ponadto, odbyło się 5 wycieczek au-
tokarowych do Wisły, Koszęcina, Pław-
niowic, Brennej oraz Pszczyny. Wy-
cieczki zawierały w sobie 2 elementy:
- wakacyjny wypoczynek: woda i pla-

że w Wiśle, Koszęcinie, Pławniowi-
cach oraz Brennej,

- poznawczy: Tydzień Kultury Be-
skidzkiej w Wiśle, siedziba Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie, 
pałac w Pławniowicach, Muzeum 
Fauny i Flory w Jaworzu (Brenna), 
Skansen i Park w Pszczynie.

Podsumowaniem wycieczek były 
konkursy wiedzy.

Ponadto, dla młodzieży w ramach 
półkolonii zorganizowano:
- 15 wyjść na Basen Zespołu Szkół 

Sportowych,
- 2 wyjścia na ,,Rzęsę” i ,,Pszczelnik”,
- 2 wycieczki do Parku Śląskiego w tym 

– ZOO, Rosarium oraz Skansen,
- 1 turniej piłki nożnej,
- 8 poranków filmowych w Parku Tra-

dycji.
W godzinach od 15.00 do 18.00 DK 

„Chemik” udostępniany był mło-
dzieży ze szkół ponadpodstawo-
wych.

Na zakończenie wypoczynku zorga-
nizowano zabawę dla uczestników. Za-
proszeni goście: - Zastępca Prezyden-
ta Miasta Pani Marta Suchanek-Bi-
jak, Naczelnik Wydziału Kultury i Spor-
tu Pan Krzysztof Nos, Prezes Zarzą-
du Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Pani Jolanta Sobek, Prze-
wodniczący Komisji ds. Organizacyjno-
-Samorządowych i Społeczno-Kultural-
nych Pan Zbigniew Jarosz oraz Prze-
wodniczący Stowarzyszenia ,,Nasz 
Dom” Pan Zbigniew Krupski wręczy-
li wszystkim uczestnikom pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody w konkursie pla-
stycznym. Panie wychowawczynie, któ-
re opiekowały się naszymi milusińskimi 
również otrzymały z rąk gości serdecz-
ne podziękowania oraz drobne upo-
minki Wszystkie poczynania podczas 
wypoczynku były bardzo szczegółowo 
odnotowane w dzienniku zajęć.

O organizowanym wypoczynku czę-
sto informowano na łamach miesięcz-
nika „Moja Spółdzielnia” na stronie in-
ternetowej Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, Urzędu Miasta oraz 
DK „Chemik”.

Na organizację wycieczek i płac 
wychowawców otrzymano dotację 
z Urzędu Miasta.

W okresie wakacji odbywały się też 
treningi piłkarskie dzieci i młodzieży pod 
okiem licencjonowanych trenerów. (...)

Średnio w tygodniu wakacje na bo-
iskach spędzało 60 osób.

Ponadto, do godziny 21.00 odbywały 
się zajęcia sekcji skatowej, brydżowej, 

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Lato, zima, plany
27 września w siedzibie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej odbyło się kolejne w br. posiedzenie Rady Nadzorczej 
SSM, przeprowadzone zgodnie z art. 3 ustawy COVID–19.

ciąg dalszy na str. 6
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Dom Kultury „Chemik”         Powrót szachów    Dom Kultury „Chemik” 

…, bo kiedy jak nie teraz? Od października w bytkowskim „Chemiku” ruszają zajęcia szachowe. Popularność tej 
dyscypliny wzrosła w ostatnich latach z kilku powodów. Wykorzystując „dobry klimat” i wypełniając pewną lukę na 
siemianowickiej sportowo-kulturalnej mapie zdecydowano się spróbować…

Jest to w pewnym sensie powrót do pomysłu, jaki lata te-
mu w Domu Kultury „Chemik” był stałym punktem harmono-
gramu zajęć, lecz z czasem, z braku chętnych, w naturalny 
sposób po prostu się „wypalił”. Dzisiaj jednakże jest właści-
wy czas na reaktywację, spójrzmy:

- polscy szachiści odnoszą znaczne międzynarodowe 
sukcesy, patrz przykład: Jan-Krzysztof Duda zwycięzca 
Pucharu Świata FIDE jako pierwszy Polak w historii i otocz-
ka medialna, jaka wokół tego się wytworzyła,

- bardzo popularny w serwi-
sie filmowym „Netflix” jest se-
rial „Gambit Królowej”, zbie-
rający wyróżnienia za „serial 
sezonu”, w tym Złote Globy,

- niedaleko nas, w Ustroniu, 
raz w roku odbywa się swo-
iste święto szachowe „Festi-
wal Szachowy”, na który w ro-
li gości specjalnych przyjeż-
dżają najwięksi tej dyscypli-
ny w historii – arcymistrzowie 
Garri Kasparow czy Anato-
lij Karpow, promując w ten 
sposób ją w województwie.

Być może więc uda się roz-
winąć tę dyscyplinę sportu 
i w Siemianowicach Sląskich szerzej niż przyszkolne kółka, 
które „raz kurczą się, raz rozkurczają”. Dom Kultury „Che-
mik” podjął współpracę z utytułowanym katowickim Klu-
bem Szachowym „Hetman”, który wskazał doświadczone-
go i utytułowanego szachistę-instruktora do prowadzenia 
dwa razy w tygodniu zajęć. Będą one głównie adresowane 
do dzieci i młodzieży. Na razie, niewykluczone bowiem, je-
śli szachy w Siemianowicach Śląskich przyjmą się na tyle 

dobrze i będzie jednocześnie znaczny odzew wśród miesz-
kańców miasta oraz chęci na coś więcej niż tylko towarzy-
skie partie szachów, że w przyszłym roku można będzie 
poszerzyć tę działalność. W Katowicach, w kilku miejscach 
bardzo prężnie rozwijają się takie ośrodki szachowe, wła-
śnie pod egidą Klubu Szachowego „Hetman”.

Pozytywnie do pomysłu przychylił się Referat Sportu i Re-
kreacji Urzędu Miasta przyznając granta. Na razie do koń-
ca roku zajęcia szachowe (coś więcej niż tylko towarzyskie 

partie) w Domu Kultury „Che-
mik” odbywać się będą pilota-
żowo, czyli organizatorzy zo-
rientują się, na ile w mieście 
jest „zapotrzebowanie” na ta-
ką formę spędzania wolne-
go czasu.

Trwają ostatnie uzgodnie-
nia dotyczące formy i dni, 
w które będą odbywały się 
popołudniowe zajęcia. Na 
pewno pierwsza grupa bę-
dzie miała ograniczoną liczbę 
miejsc. Szczegóły poznamy 
najpewniej już po zamknię-
ciu bieżącego wydania „MS”.

Zainteresowani mogą kon-
taktować się z Domem Kultury „Chemik” (ulica Niepodległo-
ści 51) pod numerem telefonu 32 228-20-90. Dotyczy to nie 
tylko zapisów dzieci i młodzieży, ale również chętnych doro-
słych. Nawet jeśli nie uda nam się dostać do pierwszej gru-
py, jaka będzie prowadzona do końca roku, zadeklaruje się 
w ten sposób swoją chęć wzięcia w tym udziału. Będzie to je-
den z sygnałów dla organizatorów, że jest potencjał na stwo-
rzenie w przyszłym roku kolejnej grupy.     Rafał Grzywocz

źró
d

ło
: p

ixab
ay.co

źró
d

ło
: p

ixab
ay.co

tenisa stołowego oraz zespołu mu-
zycznego. (...)”

Wakacyjne zajęcia w „Chemiku” 
były analizowane przez członków 
Komisji organizacyjno-samorządo-
wej i społeczno-wychowawczej RN 
SSM. W sprawozdaniu przedłożonym 
przez Zbigniewa Jarosza – przewodni-
czącego Komisji, podano:

Z uwagi na trwające restrykcje zwią-
zane z pandemią COVID-19, corocz-
ne półkolonie nie mogły się odbyć. 
W związku z tym Dom Kultury „Che-
mik” zorganizował wypoczynek letni 
dla dzieci i młodzieży, które odbywały 
się w okresie od 05. 07. – 26. 08. 2021 
r. W tym czasie dla dzieci nie wyjeż-
dżających z Siemianowic, Dom Kultu-
ry „Chemik” zorganizował osiem tygo-
dniowych turnusów. W ramach przed-
południowych zajęć, dzieci miały za-
pewnioną opiekę wykwalifikowanej ka-
dry pedagogicznej oraz moc atrakcji.

W czasie turnusów podopieczni mie-
li okazję skorzystać z basenu miejskie-
go w Siemianowicach Śląskich, wyjść 
do kina, zwiedzić Park Tradycji oraz 

chorzowskie ZOO w Parku Śląskim. 
Uczestniczyli w pogadankach edukacyj-
nych m.in. dot. bezpieczeństwa w gó-
rach i lesie, zasadach bezpiecznej ką-
pieli i o przestrzeganiu przepisów dro-
gowych. W sali Domu Kultury odbywały 
się gry oraz zabawy zręcznościowe i lo-
giczne. Organizowane były także zaję-
cia piłkarskie na boiskach osiedlowych.

W dniu zakończenia wypoczynku let-
niego organizatorzy zaprosili przed-
stawicieli Rady Nadzorczej Przewod-
niczącego Komisji Społeczno-Wy-
chowawczej Pana Zbigniewa Jarosza 
oraz członków Zarządu SSM - Panią 
Jolantę Sobek a także przedstawicieli 
Urzędu Miasta – Pana Krzysztofa Nos 
– Naczelnika wydziału Kultury i Spor-

tu przy Urzędzie Miasta Siemianowi-
ce Śl. Goście wręczyli dzieciom dyplo-
my, drobne upominki oraz słodycze 
i wspólnie obejrzeli prace artystyczne 
dzieci. Po zakończeniu spotkania z go-
śćmi, dzieci bawiły się na balu prze-
bierańców oraz oczekiwały na kolejną 
niespodziankę, którą była pizza.

Podsumowując należy stwierdzić, że 
prowadzone działania zasługują na po-
parcie i należy nadal kontynuować tę 
działalność. Dzieci czuły się zaopieko-
wanie, były uśmiechnięte i nie mogły 
narzekać na nudę. Rodzice dzięki te-
mu mogli być spokojni o swoje pocie-
chy wiedząc, że nie dzieje się im krzyw-
da i poświęcać się swoim obowiązkom.

Nadmieńmy z kronikarskiego obo-
wiązku, że obrady przeprowadzono 
zgodnie z art. 3 ustawy COVID – 19 
i zachowaniem reżimu sanitarnego 
wynikającego z opracowanych zasad 
Ministerstwa Zdrowia DDM. pes

Lato, zima,

ciąg dalszy ze str. 5
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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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We wrześniu opublikowano listę projektów, które będą realizowane w przyszłym roku z pieniędzy miejskich 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Siemianowiczanie zdecydowali, że swój wygląd zmieni również kil-

ka miejsc zasobów SSM.
Pula środków wydzielona z budżetu 

miasta na ten cel – 2 000 000 zł roz-
dysponowana będzie w przyszłym ro-
ku na realizację projektów dosyć zróż-
nicowanych. Najwięcej inwestycji doty-

czyć będzie poprawy infrastruktury dla 
dzieci i młodzieży w kolejnych lokali-
zacjach. Mieszkańcy „Tuwima” i oko-
lic będą mieli swoje miejsce przypomi-
nające klimatem uzdrowisko. Będą ko-
lejne remonty infrastruktury drogowo-
-parkingowej ku uciesze kierowców. 
Siemianowiczanie pomyśleli również 
o ptakach…

Spośród projektów poddanych pod 
głosowanie mieszkańcy do realizacji 

w przyszłym roku wybrali:
- „Centrum”, „Chemik”: „Moderni-

zacja i rozbudowa placu zabaw przy 
ulicy Ryszarda Gansińca 8 obejmu-
jąca wymianę nawierzchni i ogrodze-
nia oraz urządzeń zabawowych, wyko-
nanie parkingu osiedlowego przy ulicy 
Niepodległości 58 wraz z realizacją 
zagród dla pojemników przeznaczo-
nych do segregacji przy ulicach: Mi-
chałkowickiej, R. Gansińca 2, 4, 7, 
Komuny Paryskiej 3, Niepodległości 
58, Walerego Wróblewskiego 51, 53, 
Alfonsa Zgrzebnioka 51, 52”.

Jest to projekt ogólnospółdzielczy 
autorstwa Joanny Baranowicz-Plu-
skwik, Aleksandry Krążek i Wojcie-
cha Matczaka. Szacunkowy koszt: 
490 000 złotych.

- Sportowy plac zabaw przy Zespole 
Szkół Sportowych w Siemianowicach 
Śląskich (Bytków - dop. red.).

Projekt autorstwa Pawła Stawarza. 
Szacunkowy koszt: 370 000 złotych.

- Budowa tężni solankowej w Lasku 
Bytkowskim wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą.

Projekt autorstwa Joanny Zawadz-
kiej. Szacunkowy koszt: 397 500 zł.

- Wspólny projekt Szkoły Podsta-
wowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 
5 (strefa wypoczynku, wymiana na-

wierzchni – ul. Juliusza Słowackie-
go, plac zabaw – ul. Michałkowicka).

Projekt autorstwa Marcina Janoty. 
Szacunkowy koszt: 448 441,79 zł.

- Budki lęgowe dla jerzyków
w Siemianowicach Śląskich.
Projekt autorstwa Katarzyny Wie-

trzykowskiej. Szacunkowy koszt:  
60 000 złotych.

– Wymiana nawierzchni drogi do-
jazdowej do garaży przy ulicy Wojcie-

cha Korfantego (droga i garaże mię-
dzy dyskontem „Biedronka” a ulicą ks. 
J. Kapicy zasoby SSM - dop. red.).

Projekt autorstwa Marcina Kotary. 
Szacunkowy koszt: 230 000 złotych.

Wnioski
Wśród blisko 30 projektów poddanych 

pod tegoroczne sierpniowo-wrześniowe 
głosowanie, kilka dotyczyło stricte te-
renów SSM. W zasadzie każde z osie-
dli spółdzielczych miało swoją propozy-
cję (w formie ogólnospółdzielczego pro-
jektu), prezentowaną m.in. na łamach 
„Mojej Spółdzielni” czy informacjach za-
mieszczonych w klatkach schodowych.

Spoglądając w dane opublikowane 
w zakładce „BO 2022” na stronie siemia-
nowickiego magistratu okazuje się, że 
niektórym projektom spółdzielczym do 
realizacji brakło niewiele głosów. Najbli-
żej, różnicą około 55 wskazań, był duży 
ogólnospółdzielczy projekt pod nazwą: 
„Bezpieczne Osiedla, Przyjazne Miesz-
kańcom - Os. Młodych i Bańgów. Utwo-
rzenie skweru wypoczynkowego w po-
bliżu Alei Młodych 2/Bohaterów Wester-
platte 4-12, remont chodników przy ul. 

ZHP 1-6 oraz między ZHP i Teatralną, 
monitoring (4 kamery) w os. „Młodych - 
widok na parkingi, plac zabaw, „Bańgów” 
- remont chodników przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie, Wł. Reymonta - kontynu-

acja tegorocznych remontów, zabudowa 
śmietników do selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych estetycznymi panela-
mi, doposażenie placu zabaw przy ulicy 
M. Skłodowskiej-Curie 77”.

Z perspektywy kilku lat odkąd przyjął 
się w mieście Budżet Obywatelski stop-
niowo wzrasta zainteresowanie miesz-
kańców oddaniem głosu na swój upa-
trzony projekt. W tym roku było ich bli-
sko 9,5 tysiąca. Powiększa się też z ro-

ku na rok ilość składanych w Urzędzie 
Miasta projektów, nad którymi później 
głosują siemianowiczanie (rok do ro-
ku o około 1/3) a zarazem rosną sza-
cunkowe koszty konkretnych inwesty-
cji. Nasuwa się więc myśl, czy, jeśli nie 
w przyszłym, to w kolejnych latach nie 
byłoby zasadne rozważyć możliwość 
zwiększenia puli pieniędzy na Budżet 
Obywatelski (dotychczas 2 000 000 zł) 
i tym samym proporcjonalnie zwiększyć 
możliwość realizacji pomysłów i oczeki-
wań, jakie wychodzą wprost od miesz-
kańców. Oczywiście należy zdać so-
bie sprawę, że żaden budżet, czy to 
spółdzielni mieszkaniowej, urzędu mia-
sta, czy inny tego typu – nie jest z gu-
my, nie jest to więc takie proste jak mo-
że się wydawać. Dochodzą też sygna-
ły, że strumień pieniędzy płynący do sa-
morządów będzie mniejszy. Niemniej 
obserwując rosnącą aktywność miesz-
kańców warto się nad zagadnieniem 
pochylić i nie dać „umrzeć śmiercią na-
turalną” ciekawym pomysłom siemiano-
wiczan, spisanym, lecz nie wybranym 
do realizacji. Rafał Grzywocz

Budżet Obywatelski 2022 rozstrzygnięty!

os. „Chemik”. W przyszłym roku remont nawierzchni os. „Chemik”. W przyszłym roku remont nawierzchni 
parkingu - Niepodległości 58parkingu - Niepodległości 58

os. „Centrum”. Plac zabaw zmieni się nie do poznania os. „Centrum”. Plac zabaw zmieni się nie do poznania 
- R. Gansińca 8- R. Gansińca 8
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Bańgów”
Wyjątkowo dużo w ostatnich tygo-

dniach poświęcono uwagi osiedlowym 
śmietnikom. Wkrótce w rejonie Wła-
dysława Reymonta 8-10 oddane do 
użytku zostanie nowe, zabudowane 
stanowisko kontenerowe na odpady 
zmieszane. Śmietnik będzie podob-
ny do innych, jakie buduje się od kil-
ku lat w osiedlach SSM, celem popra-
wy ogólnej estetyki – solidne klinkie-
rowe ściany, zadaszenie i furtka na 
klucz. Obok niego wyznaczono rów-
nież utwardzone miejsce na odpady 
do segregacji.

Pozostałe stanowiska kontenerowe, 
nazwijmy to „starego typu” poddawa-
ne są co jakiś czas odświeżeniu, głów-
nie poprzez białkowanie ścian. Ostat-
nio takie prace wykonano przy Marii 
Skłodowskiej-Curie 25-35-47.

Na tzw. I etapie osiedla pojawiło się 
niedawno przy stanowiskach kontene-
rowych oznakowanie poziome (tzw. 
„martwe pola”) i pionowe w postaci 
znaków o zakazie parkowania od stro-
ny śmietnikowych furtek. To realizacja 
wniosku MPGKiM, jaki najpewniej po-
wstał na bazie wieloletnich obserwacji 
służb oczyszczania miasta i powtarza-
jących się problemów związanych ze 
swobodnym odbiorem odpadów ko-
munalnych.

We wrześniu zainicjowano pra-
ce, mające w założeniu wymianę ko-
lejnych lamp oświetlenia ulicznego 
„Bańgowa”. Stare betonowe, często 
skruszone słupy zastąpione zostają 
nowymi a rejon, jaki w tej chwili jest 
„na tapecie” to Władysława Reymon-
ta 2-36.

Trwają doraźne remonty balkonów.
Osiedle „Węzłowiec”

Rusztowania na elewacji budynków 
można dostrzec w dwóch miejscach. 
Przy ulicy Grunwaldzkiej 6 w pobliżu 
ciągu handlowego ekipa remontowa 
zajmuje się renowacją elewacji, gdzie 
na jej powierzchni pojawiły się pęk-
nięcia i ubytki. Rusztowania przy ulicy 
Władysława Jagiełły 7 to z kolei reali-
zacja programu usuwania skutków ko-
rozji biologicznej -  ciemnozielonej na-
rośli i później odmalowania całej ele-
wacji. To bodaj największe w tej chwili 

realizowane prace remontowe w osie-
dlu „Węzłowiec”.

Pokłosiem wniosków z rocznych 
przeglądów wentylacyjnych budyn-
ków spółdzielczych są prace obejmu-
jące montaż nowych nasad komino-
wych połączone z remontem kominów 
na dachach. Takie zadanie realizowa-
ne jest przy Władysława Jagiełły 7D, 
9A, 13A, B. Pozostając przy temacie 
przeglądów, niedawno właśnie rozpo-
częły się kolejne takie przeglądy wen-
tylacyjne i instalacji gazowej – Grun-
waldzka, Władysława Jagiełły 1-2.

Przed okresem późno jesiennym i zi-
mowym administracja zleciła uzupeł-
nienie ubytków w drogach. Jest co naj-
mniej kilka miejsc, gdzie jest taka po-
trzeba, między innymi przy Władysła-
wa Jagiełły 3, 25, 33, 35, 37, 39.

Trwa sukcesywna wymiana starych, 
drewnianych skrzynek na ulotki na 
nowe, bardziej solidne i nierdzewne. 
Choć to „drobiazg” to jednak element 
znacznie poprawiający estetykę wej-
ścia do klatki schodowej.

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnim 
czasie zajęli się między innymi wymia-
ną pionu zimnej, ciepłej wody oraz cyr-
kulacji w budynku przy ulicy Jana Po-
laczka 4B.

W najbliższych planach administra-
cji jest też między innymi remont bal-
konów przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 1A (niska klatka).

Osiedle
 im. Juliana Tuwima

Po wielu tygodniach zakończyły się 
roboty dociepleniowe elewacji budyn-
ku przy ulicy Hermana Wróbla 7. To 
jedno z najważniejszych tegorocznych 
zadań, jakie realizowano w tym rejonie 
zasobów SSM.

Kończą się natomiast prace malar-
skie w dwóch klatkach schodowych 
– przy ulicy Hermana Wróbla 6A, B. 
Wzorem innych klatek zasobów spół-
dzielczych i tutaj poza malowaniem, 
które było zwieńczeniem większych ro-
bót, między innymi uporządkowano in-
stalacje teletechniczne na wszystkich 
piętrach oraz wykonano remont insta-
lacji domofonowej.

Od dłuższego czasu jednym z naj-
ważniejszych zadań są systematycz-
nie wykonywane przeglądy i w następ-
stwie tego naprawy zewnętrznej insta-
lacji odgromowej budynków w oparciu 
o przepisy prawa budowlanego. Takie 
roboty zlecono m.in. przy:

- Okrężnej,
- Leśnej,
- Hermana Wróbla 5-9,
- ks. Jana Kapicy 5
 czy Wojciecha Korfantego 5 (pa-

wilon).
Rozpoczęły się przeglądy instalacji 

gazowej i wentylacji w mieszkaniach – 
Okrężna 1-15, Leśna 7, 7A, 7B, 13, 
15, ks. Jana Kapicy 5.

Osiedlowi konserwatorzy głównie 
zajmują się usuwaniem usterek zgła-
szanych w administracji.

Wkrótce wyremontowany zostanie 
dach budynku przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 1A.

Osiedle „Chemik”
Kilka tygodni temu rozpoczął się II 

etap wymiany nawierzchni drogi do-
jazdowej, dojść do klatek schodowych 
i parkingu przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 61-63. To największe 
w tej chwili realizowane zadanie w tym 
osiedlu.

Administracja zleciła odnowienie li-
nii poziomych parkingów między gara-
żami położonymi w rejonie budynków 
wysokich przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 69-71-73. Na postulaty 
mieszkańców wymieniono z kolei we-
dług potrzeb ławki, np. W. Wróblew-
skiego 61-63.

ciąg dalszy na str. 12

os. „Młodych”. Docieplenie elewacji os. „Młodych”. Docieplenie elewacji 
balkonowej potrwa jeszcze kilka balkonowej potrwa jeszcze kilka 

tygodni - J. Stęślickiego 3-6tygodni - J. Stęślickiego 3-6

Małymi krokami do finału
W ostatni kwartał roku osiedlowe administracje wchodzą w zdecydo-

wanej większości ze zrealizowanymi robotami remontowymi, ujęty-
mi w corocznych planach remontów. Mimo to, jest jeszcze sporo zadań do 
wykonania do końca roku – i z planowanych, i takich, jakie wyszły po dro-
dze… Rozpoczynają się też przeglądy gazowo-wentylacyjne.
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Małymi krokami do finałuMałymi krokami do finału

os. „Bańgów”. Budowa nowej wiaty śmietnikowej  os. „Bańgów”. Budowa nowej wiaty śmietnikowej  
- Wł. Reymonta 8-10- Wł. Reymonta 8-10

os. „Tuwima”. Kończy się remont klatek schodowych os. „Tuwima”. Kończy się remont klatek schodowych 
 - H. Wróbla 6A, B - H. Wróbla 6A, B

os. „Centrum”. Wymieniono zniszczoną nawierzchnię - os. „Centrum”. Wymieniono zniszczoną nawierzchnię - 
Powstańców 54Powstańców 54

os. „Centrum”. Wykonano nowe przyłącze kanalizacji  os. „Centrum”. Wykonano nowe przyłącze kanalizacji  
- Kolejowa 5- Kolejowa 5

os. „Bangów”. Odświeżono ściany śmietników  os. „Bangów”. Odświeżono ściany śmietników  
- M. Skłodowskiej-Curie 25, 35, 47- M. Skłodowskiej-Curie 25, 35, 47

os. „Chemik”. Kolejne klatki schodowe przed os. „Chemik”. Kolejne klatki schodowe przed 
gruntownym remontem - Niepodległości 59gruntownym remontem - Niepodległości 59

os. „Michałkowice”. Trwa remont balkonów os. „Michałkowice”. Trwa remont balkonów 
 - Stawowa 11A - Stawowa 11A

os. „Centrum”. Odremontowano schody terenowe  os. „Centrum”. Odremontowano schody terenowe  
- Powstańców 54- Powstańców 54

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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os. „Chemik”. Dojścia do klatek, droga, parking os. „Chemik”. Dojścia do klatek, droga, parking 
w remoncie. II etap prac - W Wróblewskiego 61-63w remoncie. II etap prac - W Wróblewskiego 61-63

os. „Michałkowice”. Docieplony budynek po odbiorze os. „Michałkowice”. Docieplony budynek po odbiorze 
technicznym - Kościelna 36technicznym - Kościelna 36

os. „Węzłowiec”. Renowacja elewacji os. „Węzłowiec”. Renowacja elewacji 
potrwa kilka tygodni - Grunwaldzka 6potrwa kilka tygodni - Grunwaldzka 6

os. „Węzłowiec”. Trwa systematyczna os. „Węzłowiec”. Trwa systematyczna 
wymiana skrzynek na ulotki wymiana skrzynek na ulotki 

w wejściach do klatekw wejściach do klatek

os. „Chemik”. ADM zleciła odnowienie linii poziomych os. „Chemik”. ADM zleciła odnowienie linii poziomych 
parkingowych - W. Wróblewskiego 69-71-73parkingowych - W. Wróblewskiego 69-71-73

os. „Węzłowiec”. Problem zabrudzonych elewacji os. „Węzłowiec”. Problem zabrudzonych elewacji 
wkrótce zniknie - Wł. Jagiełły 7wkrótce zniknie - Wł. Jagiełły 7

os. „Tuwima”. Po kilku miesiącach os. „Tuwima”. Po kilku miesiącach 
robót budynek nabrał koloru robót budynek nabrał koloru 

 - H. Wróbla 7 - H. Wróbla 7

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
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Trwają przeglądy instalacji gazowej 
i wentylacji. W październiku zaplano-
wano takie adresy jak: Niepodległo-
ści 60, 64-66, Walerego Wróblew-
skiego 61-63. Systematycznie też wy-
mieniane są wodomierze na nowe 
z odczytem radiowym w mieszkaniach 
ulicy Walerego Wróblewskiego.

W najbliższym czasie ekipa remon-
towa pojawi się w kolejnych klatkach 
schodowych budynku Niepodległości 
57-59, aby kontynuować ich remont. 
Na razie wykonane są m. in. białe ko-
rytka, w których znajdują się instalacje 
multimedialne.

Osiedle „Centrum”
We wrześniu wymieniono nawierzch-

nię terenu przed budynkiem, w którym 
mieszczą się między innymi: admini-
stracja, filia Biblioteki Miejskiej, „Klub 
Centrum” i sklepy (Powstańców 54). 
Przy okazji wykonano też remont wy-
służonych już schodów terenowych 
między główną ulicą Powstańców, 
przystankiem a częścią mieszkalną 
z budynkami wysokimi tej ulicy.

Na przełomie ostatnich miesięcy 
w budynku przy ulicy Jedności 1 wy-
konano szereg zadań, mających do-
celowo zminimalizować problem stałe-
go zalewania piwnicy. Ostatecznie wy-
konano drenaż wewnętrzny w piwnicy.

W ostatnich tygodniach wykonano 
też częściową izolację fundamentów 
budynku przy ulicy Kruczej 1 oraz wy-
mieniono przyłącze kanalizacyjne do 
budynku przy ulicy Kolejowej 5.

Osiedlowi konserwatorzy w minio-
nych tygodniach zajęli się między in-
nymi wymianą pionu wodnego przy uli-
cy Michałkowickiej 17 oraz odcinka 
pionu przy Śląskiej 50B.

Osiedle „Michałkowice”
Budynek przy ulicy Kościelnej 36, 

który przez kilka ostatnich miesię-
cy był w rusztowaniach (jego kolejne 
fragmenty) ze względu na prowadzo-
ne na nim potężne roboty docieple-
niowe, jest już po odbiorze technicz-
nym. Do niedawna był to jeden z tych 
budynków, gdzie płyty acekolowe by-
ły dominującą częścią elewacji. Obec-
na forma budynku z zewnątrz to efekt 
realizacji przez Siemianowicką Spół-
dzielnią Mieszkaniową zakrojonego 
na szeroką skalę programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest, rozpi-
sanego na lata 2020-2027. W michał-
kowickich zasobach SSM zinwenta-
ryzowano 6 takich budynków, z cze-
go dwa pierwsze są już zrealizowane 

– to sąsiadujące z sobą budynki wie-
loklatkowe Kościelna 34 i Kościelna 
36. Na przyszły rok zaplanowano po-

dobne roboty w innej części osiedla – 
na elewacji budynku przy ulicy Wła-
dysława Sikorskiego 2.

Trwa remont kolejnego segmentu 
balkonów przy ulicy Stawowej 11A. 
W założeniu będzie wykonana między 
innymi nowa wylewka i balustrada bal-
konowa. Administracja zleciła też do-
raźny remont balkonów przy ulicy Wła-
dysława Sikorskiego 4G.

Wciąż sporo uwagi poświęca się 
kwestii poszycia dachowego budyn-
ków, których stan techniczny wska-
zuje na potrzebę wykonania potrzeb-
nych robót. Trwa remont dachu bu-
dynków przy ulicach: Kościelnej 36A 
i C, Wyzwolenia 8C, Przyjaźni 40-
40B oraz Władysława Sikorskiego 
1 (tu: połączony z wymianą rynien). 
Na domiar tego, po sierpniowych ob-
fitych opadach deszczu administracja 
odebrała od mieszkańców informacje 
o kolejnych przeciekach do miesz-
kań ostatnich pięter. W związku z tym 
zlecono niezbędne roboty dekarskie, 
a w perspektywie oznacza to praw-
dopodobnie konieczność zaplanowa-
nia następnych większych prac na 
dachach.

Szereg prac prowadzonych obecnie 
w osiedlu ukierunkowana jest na mini-
malizowanie problemu zalewania piwnic 

przy niektórych adresach. Roboty w róż-
nym zakresie i czasie prowadzone są 
przy: Pocztowej 9, 12, Wyzwolenia 10B.

Od dłuższego czasu sporo uwagi 
poświęca się również instalacjom od-
gromowym budynków. Takie pomia-
ry i naprawy zaplanowano na ten czas 
przy Pocztowej 1, 1A i Kościelnej 
12, 12A.

W najbliższych planach administracji 
jest między innymi remont dachu przy 
ulicy Przyjaźni 50A.

Osiedle „Młodych”
Zakończyły się prace na budynku 

przy Placu Józefa Skrzeka i Paw-
la Wójcika 7, gdzie odremontowano 
balkony a ostatnim większym zada-
niem do wykonania było pomalowa-
nie elewacji między segmentami bal-
konowymi.

Od kilku miesięcy systematycznie 
posuwają się do przodu prace docie-
pleniowe na budynku przy ulicy Ja-
na Stęślickiego 3-6. Nie ma już od 
jakiegoś czasu na nim płyt acekolo-
wych ani blachy trapezowej, które po-
krywały elewacje zanim weszła eki-
pa remontowa. Program usuwania wy-
robów zawierających azbest z zaso-
bów SSM domknięty zostanie w ro-
ku 2027. W przyszłym roku w osiedlu 
„Młodych”, wzorem budynków J. Stę-
ślickiego 3-6 a wcześniej 1-2, zapla-
nowano podobne roboty przy ulicy Te-
atralnej 1-3.

Zbliżają się roboty malarskie przy uli-
cy Szarych Szeregów 1-4. Do koń-
ca listopada operatorzy multimedial-
ni powinni przełożyć wszystkie swoje 
instalacje do specjalnie przygotowa-
nych korytek. Gdy to nastąpi, w klat-
kach schodowych pojawi się ekipa re-
montowa.

Na zlecenie administracji wyczysz-
czono wszystkie daszki nad wejścia-
mi do klatek schodowych oraz rynny - 
ZHP 7, 9, 11, Bohaterów Westerplat-
te 4-12, Aleja Młodych 1-15.

W październiku odbędą się pomiary 
elektryczne w mieszkaniach i klatkach 
schodowych przy Alei Młodych 8-9. 
Zaczynają się też przeglądy wentyla-
cyjne i instalacji gazowej, m.in. przy 
ZHP 1-6, Teatralnej 1-3, Placu Józe-
fa Skrzeka i Pawła Wójcika 5, 6, 7.

Większym zadaniem na początku 
czwartego kwartału przewidziany do 
realizacji jest przegląd i naprawa/od-
tworzenie instalacji odgromowej bu-
dynku ZHP 9. rg

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

Małymi krokami do finału

ciąg dalszy ze str. 9

os. „Węzłowiec”. Przed sezonem os. „Węzłowiec”. Przed sezonem 
późno jesiennym i zimowym późno jesiennym i zimowym 

nastąpi uzupełnienie ubytków nastąpi uzupełnienie ubytków 
 - tu: Wł. Jagiełły 3 - tu: Wł. Jagiełły 3
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Remontując minimalizuj hałas. 
Pamiętaj!!! Obok Ciebie mieszkają inni.

Remont się skończy… niesnaski pozostaną.

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20

posiada do wynajęcia
następujące lokale użytkowe:

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

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

- Walerego Wróblewskiego 67 pok. nr 20, 20a, 21 – pomieszczenia biurowe
o łącznej powierzchni 59,16 m2;

- Walerego Wróblewskiego 67 pok. nr 26, 26a – pomieszczenia biurowe
o łącznej powierzchni 47,06 m2;

- ks. Jana Kapicy 15 – pomieszczenia biurowe
o powierzchni 11,46 m2 + 23,55 m2;

- Walerego Wróblewskiego 8 – lokal o powierzchni 28,96 m2;
- ZHP 5 – lokal o powierzchni 21,86 m2.

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

- Lokal w piwnicy o powierzchni 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 2.13  na 2 piętrze o powierzchni 14,10 m2.

Wolne pomieszczenia na terenie bazy SSM
przy ul. Bohaterów Westerplatte 20:

- pomieszczenia biurowo-magazynowe o powierzchni 8,04 m2 i 33,65 m2;
- hala warsztatowa/magazynowa o powierzchni 157,10 m2 z pomieszczeniami biurowymi 
  o pow. 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
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Łąki kwietne w SSM

Podwójne zaskoczenie
Koszą nam naszą łąkę kwietną! – alarmowali z troską w administracji mieszkańcy osiedla „Węzłowiec” myśląc,  

 że to przez pomyłkę, razem z pokosem osiedlowych trawników. A to nie pomyłka i przypadek.

- Skąd, ni stąd ni zowąd, przekopa-
ny trawnik na obrzeżu osiedla „Mło-
dych” od strony ulicy ks. J. Kapicy? 
To przyszła łąka kwietna!

Nie zostać w tyle
Pojęcia takie jak: zmiany klimatycz-

ne i ich skutki, ochrona środowiska 
czy wreszcie bioróżnorodność docie-
rają do naszych uszu coraz częściej 
za pośrednictwem różnego rodzaju 
środków masowego przekazu, czy wy-
chodzą w dyskusji. O ekologii mówi-
my więcej niż dekadę, dwie temu. 
Od jakiegoś czasu jednym z popular-
nych elementów stale wpisujących się 
w krajobraz miejski są wieloletnie łąki 
kwietne. Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jest zdecydowana pójść 
w tym kierunku. Stopniowo, mając na 
względzie liczne inne potrzeby remon-
towo-konserwacyjne i ograniczone bu-
dżety osiedli. Licząc też zarazem na 
powodzenie projektów zewnętrznych – 
takich jak choćby aktualnie realizowa-
ny w osiedlu „Młodych” w ramach pro-
gramu „Metropolitalne Łąki Kwiet-
ne”, skierowany do organizacji poza-
rządowych i mieszkańców.

Orędownicy zakładania łąk kwietnych 
między innymi w osiedlach mieszka-
niowych wskazują trzy korzyści z tego 
wynikające. Trzy razy „e”:

- ekologia, czyli wprowadzenie różno-
rodności biologicznej – licznych kwia-
tów i zwierząt, które za nimi się pojawią, 
w miejsce większych połaci stale koszo-
nych trawników, które niektórzy miłośni-
cy przyrody określają jako „ładne, ale 
martwe”. To również swoisty oczysz-
czacz powietrza, wyłapujący z atmosfe-
ry szkodliwe pyły zawieszone,

- ekonomia, czyli ważny z punktu wi-
dzenia zarządcy terenu, fakt że łąkę 
kwietną kosi się raz, maksymalnie dwa 
razy w roku kosą spalinową, w przeci-
wieństwie do zwykłych trawników, ko-
szonych 3-5 razy,

- estetyka, czyli wizualna sfera łą-
ki. Dywan kwietny wtopiony w krajo-
braz osiedla budynków wielorodzin-
nych. Jak to wygląda w praktyce, prze-
konali się już mieszkańcy „Węzłowca”.

Jednym z głównych argumentów, 
które przekonują władze Spółdzielni 
do pójścia w kierunku takiego rozwią-
zania jest podejście mieszkańców do 
kwestii koszenia trawników, a konkret-

niej częstotliwości wykonywania poko-
sów. Część uważa, że należy kosić re-
gularnie, inni – by dać trawie „oddech”. 
Wydaje się, że łąka kwietna może po-
godzić strony: jest estetyczna i rzadko 
koszona. Nie należy jednak spodzie-
wać się, że takie projekty powstawać 
będą w przyszłych latach na wszyst-
kich trawnikach wokół budynków. Ra-
czej chodzi o zagospodarowanie więk-
szych zielonych połaci - około 2-4 ty-
sięcy metrów kwadratowych, także ta-
kich, które dzielą chodniki.

„Węzłowiec” 
Kwiaty dopiero na wiosnę

Znaczne poruszenie wśród miesz-
kańców Bytkowa wywołało we wrze-
śniu koszenie łąki kwietnej, założonej 
na przełomie 2020/21 roku w rejonie 
budynków przy ulicy Władysława Ja-
giełły 5-7-9 i ciągu handlowego przy 
Grunwaldzkiej. Niektórzy wręcz wyra-
żali oburzenie, że:

tyle kwiatów a wszystko koszą.
O powodach takiej decyzji mówi Jo-

anna Karweta z firmy profesjonalnie 
zajmującej się tą działalnością, która 
założyła i dogląda bytkowską łąkę:

- Łąka, jaka powstała u Państwa skła-
da się z roślin jedno i wielorocznych. 
Najprościej rzecz ujmując: w pierw-
szym sezonie łąkę kwietną zdomi-
nowały rośliny jednoroczne, sięgają-
ce wysokością czasem nawet ponad 
jeden metr. Żeby rośliny wieloletnie 
mogły rozwijać się prawidłowo, rów-
nież i one potrzebują słońca. Stąd zde-
cydowaliśmy się, obserwując wyso-
kość Państwa łąki, przyspieszyć pokos 
i dać szansę innym zasianym kwiatom. 
Dzięki temu w drugim sezonie wzro-
stu, a więc w przyszłym roku, już od 
wiosny będziecie cieszyli się pięknymi 
kwiatami. Chodzi o to, by była to łą-
ka nie jedno a właśnie wieloroczna 
– podkreśla pani Joanna.
„Młodych”. Siew nowej łąki wkrótce

Pod koniec września przejeżdżający 
czy spacerujący ulicą ks. Jana Kapicy 
w pobliżu Siemianowickiego Centrum 
Kultury i vis a vis administracji osiedla 
„Chemik” dostrzegli przekopany traw-
nik. Od lat nic się tam specjalnie nie 
działo, poza koszeniem. W tym roku, 
dzięki złożonemu przez Stowarzysze-
nie „NASZ DOM” w Departamencie 
Infrastruktury i Środowiska Górnoślą-

sko-Zagłębiowskiej Metropolii wnio-
skowi, wcześniej aprobaty ze strony 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej będącej administratorem tere-
nu i wypełnieniu potrzebnych formal-
ności powstaje łąka kwietna.

Inwestycja jest realizowana w ra-
mach szerokiego programu „Metro-
politalne Łąki Kwietne” obejmujące-
go zasięgiem teren całej metropolii, na 
którą składa się 41 gmin wojewódz-
twa śląskiego. W Siemianowicach Ślą-
skich powstaje jeszcze podobna, dru-
ga łąka przy ulicy Lipowej („Stary Tu-
wim”) a ogólnie w całym województwie 
w tym roku zaplanowano ich 18.

O inwestycji opowiada Grzegorz 
Walkiewicz z Fundacji „Łąka”, który 
jest wykonawcą projektu:

- Byśmy w przyszłym roku mogli cie-
szyć się z pierwszych wizualnych efek-
tów założenia łąki kwietnej przy ulicy 
Kapicy, w tym musimy wykonać dwie 
uprawy. Pierwsza została zrealizowa-
na pod koniec września. Druga, jaka 
nastąpi niebawem w drugiej połowie 
października połączona będzie z wy-
siewem nasion. Tak naprawdę najlep-
sze efekty będziemy mieli okazję zo-
baczyć dopiero w drugim roku wzro-
stu i w kolejnych latach. W przyszłym 
dominować będzie „masa zielona”. Po 
kolejnym roku rośliny staną się już na 
tyle ukształtowane, że rzeczywiście 
będziemy mogli się nimi cieszyć przez 
wiele lat – tłumaczy Walkiewicz.

Projekt „Metropolitalne Łąki Kwiet-
ne” zakłada również organizację 
z udziałem kilkudziesięciu mieszkańców 
warsztatów o korzyściach posiadania 
łąk kwietnych w miastach i prawdopo-
dobnie w części praktycznej z ich udzia-
łem przy wysiewie nasion. Program me-
tropolitalny i projekty mają więc również 
walor edukacyjny. Co ciekawe, na łące 
kwietnej w przyszłym roku mają pojawić 
się też domki dla owadów.

Wieloletnia łąka kwietna z licznymi 
różnobarwnymi kwiatami wzdłuż jed-
nej z głównych ulic miasta a jednocze-
śnie w tle z budynkami Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej może 
okazać się „strzałem w 10”, jeśli chodzi 
o poprawę wizerunku tej części Bytko-
wa. Oby. Łąka w osiedlu „Węzłowiec” 
takie oczekiwania spełnia…

Rafał Grzywocz
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„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

REKLAMY CZARNO-BIAŁE
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł 

DROBNE RAMKOWE
- 2/3 modułu, 19,00 cm2 - 66,94 zł
- 1/2 modułu, 14,25 cm2 - 50,21 zł
- 1/3 modułu, 9,50 cm2 - 33,47 zł
- 1/4 modułu, 7,13 cm2 - 25,10 zł 

REKLAMY KOLOROWE - moduł 5,7 x 5,0 cm:
strony środkowe - 120,98 zł 
strony: druga i przedostatnia - 151,23 zł 
strona ostatnia - 181,47 zł

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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os. „Węzłowiec”. Skoszono łąkę, nie przez przypadekos. „Węzłowiec”. Skoszono łąkę, nie przez przypadek

os. „Młodych”. Będzie łąka kwietna - ks. J. Kapicy/ZHPos. „Młodych”. Będzie łąka kwietna - ks. J. Kapicy/ZHP
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Spółdzielnia docenionaSpółdzielnia doceniona
2020 września br. na zamku w Janowie Podlaskim odbyła się gala VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Lider 

Spółdzielczości Mieszkaniowej 2020/2021”, którego organizatorem była Redakcja miesięcznika „Admini-
strator i Menadżer Nieruchomości”. Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa została wyróżniona w kategorii 
„Spółdzielnie największe z przychodem z inwestycji”.

Do Konkursu zgłoszono kilkadzie-
siąt spółdzielni mieszkaniowych z ca-
łej Polski, które wyróżniają się spośród 
innych nie tylko wynikami ekonomicz-
nymi, przedsiębiorczością, ale także 
ciekawymi inicjatywami na rzecz swo-
ich członków. W tej edycji miano Lide-
ra otrzymało 39 spółdzielni mieszka-
niowych.

Dla potrzeb konkursu i oceny spół-
dzielni przyjęto dwa podstawowe kry-
teria: wielkość spółdzielni mieszkanio-
wej oraz czy spółdzielnia buduje czy 
tylko zarządza posiadanymi zasoba-
mi. Założono, że spółdzielnie małe to 
te, których zasoby wynoszą do 100 
tys. m2; średnie 100 – 300 tys. m2; du-
że - od 300 do 600 tys. m2, a najwięk-
sze – powyżej 600 tys. m2.

- Najliczniejszą grupę laureatów sta-
nowią spółdzielnie średnie bez przy-
chodów z inwestycji. Warto tu zauwa-
żyć, że większość naszych liderów – 
abstrahując od ich wielkości – to wła-
śnie spółdzielnie nieuzyskujące przy-
chodów z inwestycji. Wśród 39 laure-
atów – prawie 80 procent znajduje się 
w tej grupie. Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa jest w grupie 20% 

spółdzielni, które budują i uzyskują 
przychody z inwestycji – mówi Janina 
Rubin z Redakcji miesięcznika „Admi-
nistrator i Menadżer Nieruchomości”.

Konkurs Lider Spółdzielczości Miesz-
kaniowej 2020/21- podajemy za: Re-
gulaminem - „ma na celu wyłonie-
nie liderów z grupy najprężniej dzia-
łających spółdzielni mieszkaniowych 
w Polsce, popularyzację ich osiągnięć 
jako liczących się podmiotów gospo-
darczych oraz ważnych organizatorów 
życia społeczno-kulturalnego na tere-
nie, na którym działają”.

W laudacji odczytanej podczas wrę-
czania statuetki na gali można by-
ło usłyszeć: Wieloletnie doświadcze-
nie w zarządzaniu nieruchomościami 
(SSM działa na rynku nieruchomości 
od 1957 roku), odpowiednie wykształ-
cenie i kwalifikacje zawodowe pracow-
ników sprawiło, że obecnie poza ad-
ministrowaniem własnymi zasobami, 
przejęli w zarządzanie 16 wspólnot 
mieszkaniowych na podstawie umów 
o zarządzanie. Do kontaktu z właści-
cielami wykorzystują większość do-
stępnych na rynku rozwiązań komu-
nikacyjnych, w tym wydając stale mie-

sięcznik „Moja Spółdzielnia”. Tym co 
różni zasoby spółdzielcze od innych 
zasobów na terenie miasta – to kom-
pleksowe zagospodarowanie terenu, 
ocieplenia i nowe elewacje, moderni-
zacja dźwigów osobowych, a także re-
alizacja programów poprawy komfortu 
zamieszkiwania. Spółdzielnia nie rezy-
gnuje z działalności kulturalno-oświa-
towej i za swoje dokonania była już 
wielokrotnie nagradzana.

W imieniu Rady Nadzorczej oraz 
obecnego Zarządu Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej (Jolan-
ta Sobek, Krystyna Śliwiok, Marek 
Grzyb), jak i poprzedniego jeszcze 
z ówczesnym wiceprezesem Maria-
nem Odczykiem, statuetkę odebrała 
Jolanta Sobek - prezes Zarządu.

W ostatnich kilku latach Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wy-
budowała dwa kilkukondygnacyjne bu-
dynki przy Alei Młodych 22A, B (ADM 
„Młodych”) oraz Hermana Wróbla 2F 
(ADM „Tuwima”). W tym roku zainicjo-
wano realizację projektu budowy na-
stępnego budynku, jaki usytuowany 
będzie w rejonie ulicy Władysława Ja-
giełły 15 (ADM „Węzłowiec”). rg
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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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KUPIĘ MIESZKANIE  
ZA GOTÓWKĘ

TEL. 604-994-275

s-568/7-21
Zadbaj o swoje 
bezpieczeństwo

zwróć uwagę 
na obce osoby 

w Twoim 
budynku!!!

s-570/10-21

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-550/10-21

N
ow

e kolekcje!
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Zwykle podobne turnieje w michałko-
wickiej hali organizowane były w cza-
sie okołoświątecznym, między Mikoła-
jem a Bożym Narodzeniem czy przed 

Wielkanocą. Jako że przez ostatnich 
kilkanaście miesięcy nie odbyły się, 
z wiadomych przyczyn, żadne tego ty-
pu imprezy z logo SSM pod dachem, 
a równocześnie restrykcje sanitarne 
były na tyle łagodne, organizatorzy po-
stanowili pójść śladem innych halo-
wych wydarzeń sportowych w mieście 
i zorganizować większy turniej - co na-
wet zgrało się idealnie z „Dniem Chło-
paka”.

W zawodach zorganizowanych 30 
września br. wzięło udział około 40 
dzieci w wieku 7-9 lat (grupy młod-
sze) z różnych osiedli. Przynajmniej 
drugie tyle było tego dnia na trybunie 
– to widzowie, dopingujący opiekuno-
wie. Krzesełka zajęli rodzice, dziadko-
wie, rodzeństwo. Najmłodsi mieli oka-
zję – większość po raz pierwszy w ży-
ciu – poczuć atmosferę zbliżoną do tej, 
jaka panuje podczas „prawdziwych” 
meczów piłkarskich. A na nią złożyło 
się co najmniej kilka elementów. Były 
zapełnione trybuny, spiker (Wiesław 
Stręk z MOSiR-u) relacjonujący na 
bieżąco wyniki spotkań i zdobywców 
bramek, tablica, na której wyświetla-
no czas i rezultat poszczególnych me-
czów turnieju, czy sędziowie – w ich 
roli trenerzy Dariusz Rzeźniczek i Da-
riusz Razakowski. Sama hala sporto-
wa – największa w mieście – po prze-
prowadzonym jakiś czas temu temu 

remoncie, robi duże wrażenie. W po-
równaniu do poprzednich turniejów pił-
karskich sprzed pandemii nie zorgani-
zowano (ze względów sanitarnych) ką-

cika gastronomicznego, jaki zwykle był 
miejscem integracji opiekunów dzieci.

Kto strzeli i wygra  
– nie najważniejsze

Do turniejowej gry uformowano w su-
mie 4 drużyny: „Węzłowiec”, „Tuwima”, 
„Michałkowice”, „Bańgów” – a więc 
nazwami zaczerpniętymi od osiedli, 
w których regularnie dzieci trenują. Sa-
me rozgrywki zaś oparto o system gier 
„każdy z każdym”,  sześcioosobowe 
zespoły i 16 minut bez przerwy. Zacię-

ta gra, akcja za akcją (jak w kalejdo-
skopie), dużo bramek, co owocowało 
hokejowymi rezultatami.

Choć w głowie ci młodzi piłkarze kal-
kulowali, liczyli punkty i bramki, nie to 
jednak było ostatecznie w tym wszyst-
kim najważniejsze. Ideą turnieju nie 

było bowiem to, kto zdobędzie najwię-
cej punktów, komu uda się strzelić naj-
więcej bramek, lecz oswojenie się mło-
dych piłkarzy – nierzadko prawdziwych 
„zapaleńców” – z atmosferą prawdzi-
wej piłki. Na co zwracają każdorazo-
wo uwagę obaj trenerzy-sędziowie Da-
riusz Rzeźniczek i Robert Razakowski:

- Dzieci mają tu okazję sprawdzić się 
na tle rówieśników z innych osiedli. Ce-
lowo nie przywiązujemy wagi do wyni-
ków i miejsc w klasyfikacji. To nie jest 
najważniejsze. Najistotniejsze jest to, 
że przychodzą, chcą się bawić, ruszać. 
O ile na treningach niekiedy czasem so-
bie odpuszczają, tak gdy przychodzi ta-
ki turniej to się nie oszczędzają. Trening 
nie wytworzy w nich tyle energii, takiej 
chęci do gry, co większy turniej. A dodat-
kowo te emocje buduje cała turniejowa 
otoczka wraz z końcowym wręczaniem 
prawdziwych piłkarskich strojów, pamiąt-
kowych medali, paczek i zapełniona ki-
bicami trybuna, którzy reagują na każdą 
podbramkową akcję czy nawet kontuzję, 
gdy zawodnik wstaje i wraca do gry do-
staje brawa – mówią trenerzy i podsu-
mowują: - Dla dzieci udział w takim tur-
nieju, mimo że nie na zwycięstwo, jest 
dużym wydarzeniem w życiu.

Gratulacje, stroje, medale i…
Po rozegraniu wszystkich me-

czów, przyszła pora na mini dekora-
cję uczestników i podsumowanie. Jed-
nym z najsympatyczniejszych momen-
tów w ogóle całej inicjatywy pod na-
zwą „Piłka w naszych osiedlach”, jest 
moment, kiedy ci młodzi 7-9-letni pił-
karze otrzymują swoje pierwsze praw-
dziwe piłkarskie stroje za systematycz-
ne uczestnictwo w zajęciach. Charak-

terystyczne niebiesko-czarne trykoty 
widać później na wszystkich siemiano-
wickich boiskach. Spotkanie w takim 
gronie, pod okiem opiekunów, było do-
brą okazją, by rozdać pakiety grupie 
kilkudziesięciu kolejnych uczestników.

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Wybiegali medale,  
mają stroje

W ostatni czwartek września br. w Kompleksie Sportowym „Michał”, 
przy gromko dopingujących kibicach, odbył się pierwszy po pół-

torarocznej przerwie halowy międzyosiedlowy turniej piłkarski dla dzieci 
– uczestników zajęć „Piłka nożna w naszych osiedlach” pod egidą SSM. 
Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta.

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.

W turnieju uczestniczyli:
„Bańgów”:

Michał Ciszewski, Bartek Dudziński, Kacper Janikowski, Adam 
Pawłowicz, Franciszek Podchul, Filip Resiak, Adam Szafrański, Mateusz 

Szeja, Mateusz Utykal, Wojciech Wawrzon, Jakub Więckiewicz.
„Michałkowice”:

Piotr Cebula, Wojciech Dmoch, Miłosz Iwanecki, Jerzy Jodłowski, Antoni 
Kozłowski, Dawid Pernal, Dominik Pernal, Damian Skworc.

„Tuwima”:
Borys Franczuk, Mateusz Kostrzewski, Wojciech Malcherek, Adam 
Małkiewicz, Antoni Małkiewicz, Michał Winkler, Nataniel Woźnicki.

„Węzłowiec”:
Bartek Giel, Wojciech Gruchała, Filip Kacalak, Adaś Pawlak, Piotr 

Pawlak, Wojciech Pawlak, Jakub Połedniok, Jan Olejniczak.

ciąg dalszy na str. 20
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Pamiątkowe medale i upominki (ple-
caki, okulary słoneczne, słodycze) 
wręczali wspólnie Marek Grzyb – wi-

ceprezes Zarządu SSM, Marcin Klim-
czak – członek Rady Nadzorczej SSM 
oraz Krzysztof Nos – naczelnik Wy-
działu Kultury i Sportu UM.

- Nie spodziewałem się tutaj takiej 
rywalizacji. Myślałem, że będzie to 
mecz, a tu taki turniej! Była zacięta 
gra, a ja byłem trochę takim pomocni-
kiem, bramek nie zdobyłem, za to po-
dawałem. Na treningach chciałbym się 
jeszcze nauczyć kilku rzeczy, między 
innymi prowadzenia piłki – mówił po 

turnieju jego uczestnik, 8-letni Franek 
Podchul z drużyny „Bańgowa”.

Bardzo zadowolony był też Krystian 
Koczołek, ojciec jednego z młodych 

piłkarzy:
- Sam ubrałbym sportowe buty i po-

szedł pokopać. Jak się patrzy na dzie-
ci, to zaraz przypominają się się czasy 
kiedy się biegało za piłką do wieczora. 
Dziś syna staramy się prowadzić tak, 
by miał ruch poza szkołą i się za bar-
dzo od mediów nie uzależnił. Podoba 
mi się to, że jest coś takiego dla dzie-
ciaków organizowane – komentował.

Impreza zorganizowana zosta-
ła z inicjatywy Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej, przy współpra-
cy z MOSiR-em i pod patronatem Pre-
zydenta Miasta. Tę sportową inicjaty-
wę dla najmłodszych wsparli już po raz 
kolejny: Wodociągi Siemianowickie 
„Aqua Sprint”, Towarzystwo Ubez-
pieczeń „Uniqua,” Agencja Ubez-
pieczeniowa „Pegaz” Piotr Kozio-
łek oraz P.P.H. „Zamont” Marcin Za-
wada.

Zapisy wciąż otwarte
Nadal można zapisywać dzieci na 

treningi. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
ne z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztyw-
no ustalonym przedziale wiekowym 
7-12 lat (funkcjonują dwie grupy - 7-9 
i 10-12 lat).

rg

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Wybiegali medale,  
mają stroje

ciąg dalszy ze str. 19

Od początku, czyli 2013 roku, spor-
towa inicjatywa Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Piłka nożna 
w naszych osiedlach” w zamyśle ma 
zachęcać dzieci i młodzież do aktyw-
ności fizycznej – to główny cel. Jak 
się okazuje, ta spółdzielcza amatorska 
szkółka piłkarska może być trampoliną 
na kolejne szczebelki piłkarskiej karie-
ry – od klubowej po reprezentację albo 
zalążkiem nowej pasji.

Kinga Bieszczad kilka lat temu, bę-
dąc jedną z kilku piłkarek ćwiczących 
na zajęciach, w swojej bańgowskiej 
grupie w niczym nie ustępowała piłkar-
sko swoim rówieśnikom z płci przeciw-
nej. W sparingach i turniejach była wa-
leczna, gibka, czasami stawała się na-
turalnym kapitanem drużyny w grupie 
samych chłopaków.

Dziś występuje w klubie KKS Czar-
ni Antrans Sosnowiec a 15 września 
br. zadebiutowała w reprezentacji Pol-
ski kobiet U-19 w meczu towarzyskim 
przeciwko Węgierkom.

Po powrocie ze zgrupowania repre-
zentacji podzieliła się z Czytelnikami 
„MS” swoimi wrażeniami.

- Redakcja „MS”: - Gratulujemy 
sukcesu. Jak przyjęłaś informację 
o powołaniu do reprezentacji?

- Kinga Bieszczad: - O powołaniu 
dowiedziałam się od trenera klubo-
wego, który zadzwonił do mnie z tą 
informacją. Po rozmowie ze łzami 

w oczach zadzwoniłam do mamy żeby 
przekazać jej tą wiadomość.

- Jak wyglądało Twoje pierwsze 
zgrupowanie reprezentacji i debiut?

- Pierwsze dni były bardzo stresują-
ce, nowe otoczenie, nowe wyzwania, 
ale przede wszystkim nowe doświad-
czenia. Z każdym kolejnym dniem stres 
powoli odpuszczał lecz kiedy przyszło 
mi założyć koszulkę reprezentacji i za-
grać mecz z orzełkiem na piersi cały 
stres wrócił i tutaj bardzo chciałabym 
podziękować trenerowi Pawłowi So-
chackiemu, który pomagał mi walczyć 
z tym i bardzo mnie motywował. Zosta-
łam ustawiona na prawej obronie. Nie-
stety, nie grałam zbyt długo, bo złapa-
ły mnie skurcze. Uprzedzając pytanie 
– właśnie dostałam kolejne powołanie 
do kadry, pierwszy mecz 20. paździer-
nika z Włoszkami w ramach eliminacji 
mistrzostw świata!

- Debiut reprezentacyjny zaliczony 
– i to najważniejsze. Cofnijmy się do 
początków. Jak się to wszystko za-
częło i później rozwinęło?

- Moja przygoda z piłką zaczęła się 
w SSM gdzie trenerem był Dariusz 
Rzeźniczek. Byłam na kilku trenin-
gach i tak mi się spodobało, że posta-
nowiłam zapisać się do jakiegoś klu-
bu, najbliżej był MKS Siemianowiczan-
ka, gdzie moim pierwszym trenerem 
był Marcin Marszałek, któremu też 
bardzo dużo zawdzięczam w kontek-
ście mojej przygody z piłką. W MKS-
-sie grałam około 5-6 lat z chłopakami, 
równolegle też biorąc udział jeszcze 
przez jakiś czas w treningach SSM 
i bardzo dobrze wspominam te czasy, 
lecz przyszedł moment na zmiany i na-
stępnym krokiem w mojej piłkarskiej 
przygodzie byli właśnie Czarni Sosno-
wiec, w którym to klubie gram do dziś.

- Dziewczęta w szkółce piłkarskiej 
SSM to obecnie zdecydowana mniej-
szość. Jak zachęciłabyś koleżanki 
do takiej sportowej aktywności?

- Hmm, myślę, że warto szukać w ży-
ciu czegoś co daje nam radość. Ja 
w dzieciństwie otaczałam się towarzy-
stwem głównie chłopaków a wiado-
mo, oni zazwyczaj spędzali czas na 
boisku. Od dziecka lubiłam sport i ry-
walizację, lecz piłka to było coś co po-
kochałam. Coś co mnie tak naprawdę 
wychowało i myślę, że po prostu war-
to pójść spróbować i zobaczyć ile ten 
sport daje radości i jak kształtuje cha-
rakter.

- Trzymamy kciuki za dalsze suk-
cesy. Chłopaki, reprezentacja  
– teraz Wy! Rg

„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Kinga przeciera szlak
… I się doczekaliśmy. Kinga Bieszczad kilka lat temu trenowała w spół-

dzielczych treningach piłkarskich, tu zaczynała. Dziś jest po debiucie w re-
prezentacji Polski U-19 i... jeszcze nie postawiła kropki nad... i.
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Wybiegal i  medale,  mają strojeWybiegal i  medale,  mają stroje
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Chleba naszego...
Ilekroć obchodzi się osiedlowe śmietniki czy zagląda przed klatki schodowe, zawsze natrafi się na pozostawio-

ne gdzieś pieczywo. Nie wyrzuca się go do pojemników z… szacunku do niego czy chęci pomocy bezdomnym, 
zwierzętom. Ta szlachetność generuje jednak w osiedlach problemy. Wydaje się też, że nie do końca jasne jest, 
do którego pojemnika ten specyficzny odpad ma właściwie trafić…

Serce a realia
Zjawisko pozostawiania pieczywa, 

najczęściej w postaci chleba, gdzie in-
dziej niż w pojemniku na odpady jest 
czymś powszechnym. Rozmawiając 
z osobami nie wrzucającymi go do 
śmietnika najczęściej można usłyszeć 
mniej więcej takie tłumaczenie:

- U mnie w domu nigdy się chleba 
nie wyrzucało. Albo się zjadało do koń-
ca, a jak coś zostało, po prostu wyno-
si się i zostawia w miejscu dostępnym 
dla kogoś biedniejszego.

- Jak zostanie to dzielę się z ptakami, 
bo one też potrzebują jedzenia.

- Co się zeschnie, to zbieram do siat-
ki i raz na tydzień czy dwa wystawiam, 
żeby gospodarz wziął to dla swoich ko-
ni albo kur.

Przeprowadzając małe śledztwo, 
idąc „śladem” owego pieczywa, moż-
na zweryfikować co się z nim w rze-
czywistości dalej dzieje i jakie są skut-
ki jego rozrzucania.

Z rozmów z kilkoma różnymi przy-
padkowymi „szperaczami”, którzy 
każdego dnia chodzą po naszych osie-
dlach, przeczesując kolejne śmietniki 
i ich okolice, wniosek nasuwa się ta-
ki, że pieczywo zostawiane (dla nich) 
w rzeczywistości ich nie interesuje. 
Jak tłumaczyli, zwykle to nadpleśnia-
łe kromki, twarde jak kamień bułki, już 
zapach z siatki jest raczej odpychają-
cy. Otoczenie śmietników jednak pełne 
są innych rzeczy, które ich interesują, 
o których wartości zwykle mieszkańcy 
nie mają pojęcia. I z tego między inny-
mi się utrzymują.
Dokarmianie ptaków w osiedlach.
Odkąd sprawy spółdzielcze relacjo-

nowane są na łamach gazety, ten te-
mat przewija się regularnie. Zawsze 
były osoby we wszystkich osiedlach, 
które stale resztki chleba rozrzuca-
ły przy śmietnikach, na trawniki, stu-
dzienki kanalizacyjne czy tuż pod bal-
kony. Faktycznie nie brakuje ludzi 
o dobrym sercu, którzy i o zwierzętach 
pamiętają. Jednakże wiedzieć winni-
śmy, że karmienie ptaków, głównie 
gołębi, przynosi więcej szkody i pro-
blemów niż pożytku. O ich skali najle-
piej zorientowani są pracownicy osie-
dlowych administracji, do których sta-
le docierają zbulwersowani mieszkań-
cy wskazujący na zapaskudzony bal-

kon, samochód, bałagan przy śmietni-
ku, miejsce dokarmiania, bakterie i pa-
sożyty, oczekujący reakcji.

Swego czasu, Jacek Udolf – orni-
tolog, przez kilka lat współpracujący 
z SSM, zahaczony o tę sprawę w „MS” 
odparł, że w pełni rozumie osoby ma-
jące potrzebę dokarmiania ptaków, na-
leży ich uszanować, ale sugerował, by 
tę pomoc okazywać – nie „w” a „na” 
obrzeżach osiedla w wybranych miej-
scach. Ptaki je odnajdą, a w osiedla 
wrócą częściowo już wypróżnione. Od-
zwyczaiłoby się je (w zamyśle głów-
nie gołębie miejskie) w ten sposób od 
czatowania na posiłek w samym środ-
ku osiedli, na parapetach okien, bal-
konów itp. I zmniejszyło równocześnie 
populację. Mniejsza ilość gołębi miej-
skich może oznaczać wyższą popu-

lację innych pożytecznych gatunków 
ptaków, którym można stworzyć okre-
ślone środowisko dla lęgu.

Ornitolog zwrócił też wówczas uwa-
gę na jeszcze jedną, w zasadzie klu-
czową kwestię – to,

czym ptaki są karmione.
Wielu mieszkańców uważa, że po-

dobnie jak człowiek mogą zjadać do-
wolne ilości chleba i nic im po nim 
nie będzie. Jest wprost przeciwnie 
– i dochodzimy do sedna: nie nale-
ży karmić pieczywem, bo zamiast po-
móc ptakom, szkodzimy im, doprowa-
dzając do chorób układu pokarmowe-
go, deformacji stawów, biegunki, pro-
blemów z nerkami, a nawet w dłuż-
szej perspektywie do bolesnej śmierci. 
Wszystko to za sprawą soli, którą pta-
sie organizmy nie przetwarzają. Pozor-
na pomoc okazuje się więc nierzadko 
dramatem ptaków, czego dokarmiają-
cy nie są później świadomi.

Jeśli już karmić, to nie w miejscach 
mogących powodować konflikty są-
siedzkie, i nie chlebem a czymś jak 
najbardziej zbliżonym do pożywienia 
naturalnego: ziarnem czy kaszą, su-

chą, czy nawet ugotowaną. Realną po-
moc otrzymają od nas podczas „praw-
dziwej” zimy, kiedy rzeczywiście jej bę-
dą potrzebować. W letnie miesiące ra-
czej sobie radzą.

Siatki chleba dla koni i kur.
Innym powodem, dla którego pieczy-

wo nie trafia do pojemników na odpa-
dy jest chęć wsparcia gospodarzy zaj-
mujących się hodowlą koni i kur. Nie-
którzy mieszkańcy osiedli spółdziel-
czych pozostawienie na klamce śmiet-
nika, pod skrzynką na ulotki w wejściu 
do klatki siatki z chlebem wyjaśniają 
właśnie w ten sposób.

Zapytani pracownicy osiedlowych 
administracji, czy rzeczywiście ma-
ją taką wiedzę, by w osiedlach co ja-
kiś czas pojawiał się gospodarz i zbie-
rał siatki z umówionego miejsca mó-
wią, że nic o tym nie wiedzą. Podob-
nie w Wydziale Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta. Okazuje się, że 
nikt nie ma wiedzy, by taka zorgani-
zowana akcja na większą skalę mia-
ła miejsce w zasobach SSM. Być mo-
że, czego nie można wykluczyć, ist-
nieją jakieś indywidualne porozumie-
nia między jakimś mieszkańcem a go-
spodarzem w sprawie systematyczne-
go odbioru chleba w określone dni. 
Dobrze więc byłoby o tym fakcie po-
informować osiedlową administrację. 
Niewykluczone bowiem, że z powodu 
pozostawiania w miejscu powszech-
nie uczęszczanym przez mieszkańców 
chleba są osoby, którym to przeszka-
dza, traktując to jako zaśmiecanie. 
Przekonanie, że pozostawiany w siat-
kach chleb znika za sprawą gospoda-
rzy jest w większości mylne, owszem 
zabierany jest za sprawą gospoda-
rzy… rejonów, dbających o czystość 
wokół budynków.

Mieszkańcy zgłaszali też w admini-
stracjach, skądinąd słuszne zastrzeże-
nia, że pieczywo pozostawiane blisko 
wejść do klatek schodowych jest jed-
nocześnie swoistym „zaproszeniem” 
szczurów w okolice budynku.

Kilka lat temu przy współpracy Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, Urzędu Miasta i MPGKiM był ta-
ki pomysł, by w osiedla wprowadzić 
pojemniki na pieczywo. Taką akcję 
pilotażową przeprowadzono w osie-
dlu „Bańgów”. Przy wiatach śmietni-

Najprostsze pozbycie się „chle-
bowego problemu” to kupowanie 
takiej ilości pieczywa jaką jeste-
śmy w stanie skonsumować...  

najlepiej do ostatniego okruszka.



23MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2021

kowych ustawiono pojemniki, do któ-
rych pieczywo mieli wrzucać miesz-
kańcy, a odbierać gospodarze, m.in. 
z pobliskiej Przełajki. Po kilku miesią-
cach okazało się, że owe pojemni-
ki zdominowane zostały wszystkim in-

nym, tylko nie pieczywem. Wyrzucenie 
kilku worków ze śmieciami skutecz-
nie uniemożliwiło gromadzenie pieczy-
wa. Ostatecznie od pomysłu odstąpio-
no a z bańgowskich zasobów SSM po-
jemniki zniknęły.

Gdzie właściwie pieczywo 
wyrzucić?

Problem pozostawiania pieczywa 
poza pojemnikiem na odpady to jed-
no z czym stykamy się na co dzień 
mieszkając w zwartej zabudowie wie-
lorodzinnej. Jak się okazuje, wcale nie 
mało kłopotu sprawia właściwa oce-
na tego, do którego pojemnika chleb 
i bułki powinny trafić: do brązowego 
bio czy kontenera na odpady zmiesza-
ne w wiacie śmietnikowej. Sytuacja, 

po głębszym zastanowieniu, powodu-
je mętlik w głowie: pieczywo jest pro-

duktem pochodzenia roślinnego (m.in. 
ze zbóż) a więc chyba do bio. Zaraz, 
zaraz, ale jak zostanie mi kanapka np. 
posmarowana masłem, z jakąś wędli-
ną, serem – produktami pochodzenia 
zwierzęcego to…

Przyglądając się temu, w jaki spo-
sób inne gminy w Polsce podeszły do 

tematu gospodarki odpadami, tu kon-
kretnie pieczywa, okazuje się, że nie 
jest to ujednolicone. Można nawet po-
kusić się o stwierdzenie: co gmina, to 
inne podejście. W części gmin wska-
zuje się mieszkańcom, że „czysty” 
chleb wrzucamy do brązowego pojem-
nika, zaś posmarowany, z dodatkami 
pochodzenia zwierzęcego – do odpa-
dów zmieszanych. Gdzie indziej – wy-
łącznie do bio. Jeszcze w innych gmi-
nach wszystko do zmieszanych.

Do zmieszanych
U nas, według Iwony Robak-Char-

chan – naczelniczki Wydziału Go-
spodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
w Siemianowicach Śląskich, w uzgod-
nieniu z MPGKiM, czyli z firmą świad-
czącą usługi odbioru odpadów z tere-
nu naszego miasta przyjęto, że pie-
czywo powinno trafiać wyłącznie 
do pojemników na odpady zmie-
szane. Za takim podejściem do pro-
blemu, jak tłumaczy, przemawia argu-

ment, że: chleb jest produktem prze-
tworzonym pochodzenia roślinnego, 
mieszanym, a do pojemników BIO po-
winny trafiać wyłącznie nieprzetwo-
rzone odpady.

Zapiekanki, wodzionka
Zanim ostatecznie zdecydujemy się 

na pozbycie pieczywa z mieszkania, 
warto zastanowić się, czy nie można 
byłoby go jeszcze w jakiś inny sposób 
spożytkować. W wielu domach na po-
rządku dziennym jest przyrządzanie 
całkiem smacznych zapiekanek czy 
wodzionki – o ile oczywiście nie ma-
my do czynienia już z pleśnią. Z czer-
stwych bułek nierzadko robimy też 
własną tartą bułkę. Można też pieczy-
wo zamrozić i będzie jak znalazł w od-
powiednim czasie.

 Rafał Grzywocz, pes

Chleba naszego...Chleba naszego...
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Zadbaj o swoje bezpieczeństwo zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!

Zmiana definicja dochodu. Podstawa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Dodatek mieszkaniowy  
na nowych zasadach

1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wprowadzono nowy spo-
sób ustalania kryterium dochodowego, jak i wyliczenia dochodów.

Najistotniejsze zmiany w przyznawa-
niu dodatków mieszkaniowych to:

- zmiana definicja dochodu, który bę-
dzie teraz ustalany na zasadach poda-
nych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). 
Kryterium dochodowe będzie się od-
nosić do przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej (w dniu zło-
żenia wniosku), a nie jak dotychczas 
do najniższej emerytury.

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

Komu przysługuje świadczenie?
Dodatek mieszkaniowy jest formą 

pomocy przeznaczoną m.in. dla osób:
- posiadających tytuł prawny do lo-

kalu;
- zamieszkujących lokale mieszkalne 

spełniające kryterium metrażowe;
- spełniających kryterium dochodo-

we.
Kryterium dochodowe

Przez gospodarstwo domowe rozu-
mie się gospodarstwo:

• prowadzone przez osobę ubiega-
jącą się o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego,

• samodzielnie zajmującą lokal 
mieszkalny,

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

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

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu 
dodatku mieszkaniowego uwzględnia 
się kwotę przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej, 
obowiązującego w dniu złożenia wnio-
sku, ostatnio ogłoszonego przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a usta-

wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

Dodatek mieszkaniowy przysługu-
je, jeżeli w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złożenia wnio-
sku średni miesięczny dochód przy-
padający na jednego członka go-
spodarstwa domowego nie prze-
kroczył:

- 40% przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarstwie jednoosobo-
wym,

- 30% w gospodarstwie wielooso-
bowym.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium docho-
dowe wynosi:

- 2 066,99 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym,

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

Dochód
Za dochód uważa się dochód w ro-

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

Za dochód uważa się:
1. Przychody podlegające opodatko-

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

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

3. Inne dochody niepodlegające opo-
datkowaniu na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. Wykaz obejmuje kilkana-
ście pozycji.

Kryterium metrażowe
Dodatek przyznawany jest na nor-

matywną powierzchnię mieszkaniową, 
o więcej niż 30% albo 50% pod wa-
runkiem, że udział powierzchni pokoi 
i kuchni w powierzchni użytkowej tego 
lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa 
lokalu nie może przekraczać dla:

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

sza się o 5 m2.
Dodatek przyznawany jest na wnio-

sek zainteresowanego przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek energetyczny
Kolejną formą pomocy państwa dla 

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

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

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

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

41-103 Siemianowice Śląskie.
Telefon: 32 730-11-69.

Za m.in. https://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/dodatek-mieszkaniowy
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ul. Jana Pawła II 13, Poniedziałek-piątek 
8.00-21.00, sobota 8.00-20.00, niedziela 
9.00-20.00  tel. 32 761-11-00

ul. Andersa 1, Poniedziałek - Piątek 7.00-
21.00, sobota 8.00-15.00, 
  tel. 32 228-28-89

ul. Wł. Jagiełły 4, Poniedziałek-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

SUDOKU 10/21

9 5 3 8

5 4

1 7 9 4

4 7 8

6 2 9

2 9 8 1

7 2

5 6 4 7

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

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

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

Rozwiązanie  
SUDOKU 9/21

1 5 6 7 8 9 4 3 2

9 3 2 5 4 1 6 7 8

7 4 9 3 2 6 1 5 9

7 4 9 6 1 5 2 8 3

3 2 1 9 7 8 5 4 6

5 6 8 2 3 4 9 1 7

8 7 5 1 6 2 3 9 4

2 1 4 8 9 3 7 6 5

6 9 3 4 5 7 8 2 1

P o ł a m  g ł o w ę

Nie zapomnij posprzątać  
po swoim pupilu!
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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 

GROBY - sprzątanie, opieka, 
profesjonalne odnawianie napisów na 
nagrobkach,        tel. 517 884 849

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 

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

tel. 661 149 299

PIECE gazowe - naprawa, 
szczelność, awarie instalacji, 

tel. 601 477 527

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

ZAOPIEKUJĘ się chorą osobą, 
możliwość opieki całodobowej, 
15-letnie doświadczenie przy 
osobach chorych potwierdzone 
referencjami,      tel. 724 033 246

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 

REGULACJA okien PCV, wymiana 
i naprawa uszczelek, 

tel. 602 314 720

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, ta-
picerki karcherem, skuteczne odplamia-
nie, Siemianowice Śl.      tel. 604 243 950

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 
wykładzin solidnie, 

tel. 606 274 056 

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

RÓŻNE

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

MIESZKANIOWE 

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 2-po-
kojowe Katowice-Józefowiec, ul. Mi-
kusińskiego (obok kościoła). Wiado-
mość, tel. 501 320 426, 535 988 470

DO WYNAJĘCIA 2-pokojowe 33 m2, 
Pszczelnik,  tel. 605 762 766

KUPIĘ mieszkanie 4-pokojowe na os. 
„Węzłowiec” lub zamienię 3-pokojo-
we na większe na tym samym osiedlu. 
Zapłacę odstępne lub spłacę zadłuże-
nie, tel. 794 888 828

KUPIĘ mieszkanie, okolice Gansińca, 
płacę gotówką,  tel. 792 992 499

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

KUPIĘ prywatnie mieszkanie w Sie-
mianowicach,  tel. 508 215 355

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śl., może być do remontu, pomogę 
w formalnościach, zapłata gotówką, 
  tel. 503 055 415

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

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 602 172 527

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

RODZINA pilnie kupi mieszkanie 
w Siemianowicach Śl., może być do 
remontu, zapłacimy gotówką,  
 tel. 502 227 328

ZAMIENIĘ mieszkanie 46 m2 na osie-
dlu „Chemik” na mniejsze,  
 tel. 510 106 257

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ garaż przy Alei Młodych,  
 tel. 503 813 174

KUPIĘ każdy samochód,  tel. 660 476 276

Oszczędzając ciepło pamiętaj  Oszczędzając ciepło pamiętaj  

o prawidłowej wentylacji!!!o prawidłowej wentylacji!!!
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Na przerwie. Podchodzi Jasiu do na-
uczyciela i mówi:

- Ja nie chcę Pana straszyć, ale 
moj tata powiedział, że jeśli dalej bę-
dę przynosił jedynki w dzienniczku, to 
ktoś dostanie w skórę.

J K L

Blondynka szuka pracy. Razem z ko-
leżanką przeglądają ogłoszenia w ga-
zecie.

- O, tutaj piszą, że potrzebują sekre-
tarki: ładnej blondynki z 3-letnim sta-
żem pracy.

- Od razu się tam zgłoś - radzi kole-
żanka.

- E… nie nadaję się. Ja mam 5-letni...

J K L

- Jasiu, znasz liczby?
- Znam, tato mnie nauczył!
- To powiedz, co jest po sześciu?
- Siedem.
- Świetnie, a po siedmiu?
- Osiem.
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a po 

dziesięciu?
- Walet!

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Jest w Michałkowi-

cach przy ulicy Wyzwolenia, gdzie 
przyjmuje odpady od mieszkańców; 
8. Nocna przy łóżku; 9. Dramat mu-
zyczny; 10. Rów ściekowy; 11. Nacisk 
w wymowie; 12. Łąka w zakolu rze-
ki; 13. Bawół niski; 15. Dymi na Sycy-
lii; 17. Kuku na muniu; 18. Krzew na 
żywopłoty; 19. Konsylium; 20. W ręku 
kowala; 21. Dowód transakcji; 25. Imię 
męskie; 28. Zbiór map; 31. Wschod-
ni wiatr mityczny; 32. Facet z tacą; 
33. Kran; 34. Siedziba Zeusa; 35. Fla-
mastry; 36. Batyst lniany; 37. Krowa 
dająca mleko. 

PIONOWO: 1. Ukwiecony – ozdo-
bą każdego bloku; 2. Sklep z lekami; 
3. NATO lub SEATO; 4. Strefa; 5. Ry-
sowane cyrklem; 6. Przebudowa do-
mu; 7. Co rano nowa w kiosku;13. Kło-
potliwa sytuacja; 14. Zespół bloków 
mieszkalnych; 15. Zagadka; 16. Loso-
wana za rozwiązanie tej krzyżówki; 
22. Barometr metalowy; 23. Nie tylko 
piłkarski; 24. Tarnik; 26. Rosyjski ta-
niec ludowy; 27. Wieloryb fiszbinowy; 
29. Górski żywioł; 30. Buczy na alarm.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
25 października br. na adres: SSM ul. 
Bohaterów Westerplatte 20 z dopi-
skiem: Redakcja „Moja Spółdzielnia” 
– Krzyżówka nr 10/21 lub adres pocz-
ty elektronicznej redakcji „MS”: ssm@
poczta.fm z obowiązkową informacją 
w temacie wiadomości: Krzyżówka nr 
10/2021.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 09/2021 z hasłem: Dbaj o swoje 
otrzymują: Natalia Szczechowska, ul. 

Obrońców Warszawy 9 (I); Leszek 
Pniok, ul. Leśna 13 (II); Jolanta Fiuk, 
ul. J. Stęślickiego 5 (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 i SSM.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-
znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-

stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 
adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 
redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/
krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku 
„Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska i miej-
sca zamieszkania wskazanego w nadesła-
nym rozwiązaniu) do jednorazowego losowa-
nia i publikacji jego wyniku w kolejnym wyda-
niu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 
mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-
nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-
ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane 
do 6 miesięcy.
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Wielu z nas czad kojarzy wyłącz-
nie ze starymi kamienicami, w których 
znajdują się piece kaflowe. To usypia 
naszą czujność. Tak, tlenek węgla mo-
że również powstać w budynku spół-
dzielczym, gdzie „kachloków” nie ma! 
Przykładów jest aż nadto.

W okresie jesienno-zimowym, gdy 
ograniczamy dostęp świeżego powie-
trza – zamykając okna, 
doszczelniając drzwi itp., 
jesteśmy bardziej nara-
żeni na to zagrożenie 
aniżeli latem. Bądźmy 
zorientowani w tym, jak 
uniknąć nieszczęścia… 

Prowadząca działania 
prewencyjne Państwowa 
Straż Pożarna informuje: 
Doświadczenia ostatnich 
lat pokazują jak wielkie 
niebezpieczeństwo gro-
zi użytkownikom ze stro-
ny wadliwie działających, 
źle podłączonych, nie-
wyczyszczonych lub nie-
ostrożnie eksploatowa-
nych piecyków łazienko-
wych – potocznie nazy-
wanych junkersami, pie-
ców centralnego ogrze-
wania, piecyków przeno-
śnych służących do do-
grzania pomieszczeń i in-
nych tego typu urządzeń.

Podczas spalania ma-
teriałów palnych przy 
niedostatku tlenu w ota-
czającym powietrzu po-
wstaje tlenek węgla, 
zwany popularnie cza-
dem. Wdychanie na-
wet niewielkiej jego ilo-
ści może spowodować 
zatrucie, silny ból gło-
wy, śpiączkę, a nawet 
śmierć. Czad jest ga-
zem bezwonnym, bez-
barwnym i pozbawionym 
smaku, blokuje dostęp 
tlenu do organizmu po-
przez zajmowanie jego 
miejsca w czerwonych 
ciałkach krwi, co w więk-
szej dawce powoduje 
śmierć przez uduszenie.

Obowiązkiem właściciela lub zarząd-
cy budynku jest zapewnienie odpływu, 
czyli sprawności przewodów wentyla-
cyjnych, spalinowych i dymnych.

Natomiast właściwy napływ po-
wietrza do mieszkań zależy tylko 
i wyłącznie od jego użytkowników. 

Niewłaściwa eksploatacja urządzeń 
grzewczo-kominowych oraz brak od-

powiedniej wentylacji są najczęstszymi 
przyczynami pożarów i zatruć tlenkiem 
węgla w budynkach mieszkalnych.

Nie wszystkich sytuacji w życiu 
da się uniknąć, ale przynajmniej je-
steśmy w stanie zabezpieczyć sie-
bie i swoich bliskich przed możliwo-
ścią utraty życia lub zdrowia poprzez 
zapewnienie odpowiedniego dopły-
wu powietrza do naszych mieszkań 
i zamontowanych w nich urządzeń 
grzewczych. Pamiętajmy również 
o zainstalowaniu czujników tlen-
ku węgla!!!.

rg

Czad

Zwiększ czujnośćZwiększ czujność

RRokrocznie straż pożarna – także nasza w Siemianowicach Śląskich  
 – uczestniczy w dziesiątkach interwencji związanych z obecnością 

groźnego dla zdrowia, a nawet życia tlenku węgla – czadu – w mieszkaniach!
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Co jakiś czas w handlu zna-
leźć można mało ciekawie 

wyglądający grzyb. Jest nim bocz-
niak. Grzyb jest hodowany, jak pie-
czarka, i w naturze występuje stosun-
kowo rzadko. Polecamy go wszystkim, 

gdyż można z niego przyrządzić bar-
dzo apetyczne potrawy. W owocnikach 
boczniaka jest działający przeciwno-

wotworowo B-D-glukanol i enzymy ob-
niżające poziom cholesterolu we krwi. 
Badania wykazują, że spożywanie pro-
duktów z kwasem foliowym i witaminą 
B6 obniża ryzyko chorób układu krąże-
nia nawet o połowę.

Sałatka 1 – 1/2 kg grzybów, 2-3 ja-
ja, 2 ogórki kiszone, 0,5 puszki kuku-
rydzy, majonez, sól, pieprz, zielenina. 
Grzyby umyć, obgotować 10 min, od-
cedzić, pokroić. Dodać pokrojone jajka, 
ogórki, kukurydzę i zieleninę. Przypra-
wić do smaku i dodać majonez. Można 
podać w połówkach brzoskwiń.

A’la schabowy – 5-8 kapeluszy bocz-
niaka, 2 jaja, tarta bułka, sól, pieprz, 
tłuszcz, mąka. Kapelusze umyć, poso-
lić, posypać pieprzem. Po 10 min obto-
czyć w mące, jajku i bułce. Smażyć na 
gorącym tłuszczu na rumiane.

Sałatka 2 – 6 boczniaków, Vegeta, 
10 dag tartego sera mozzarella, 6 pomi-
dorów (bez skóry i pestek), 4 łyżki tartej 
bułki, oliwa. Pomidory pokroić w ósem-
ki, koperek i cebulkę ze szczypiorem 
posiekać. Vegetę wymieszać z oliwą. 
Składniki polać sosem i wymieszać.

Flaczki – 1/2 kg boczniaka, włosz-
czyzna, 1 cebula, przyprawa do zup, 
pieprz, imbir, ziele angielskie, gałka 
muszkatołowa, majeranek, liść lauro-
wy i mąka. Włoszczyznę ugotować. 
Grzyby pokroić w paseczki w poprzek 
blaszek i wsypać do wywaru. Gotować 
15-20 min, dodać przypraw. Zrobić za-
smażkę i wlać do flaczków, zagoto-
wać. Zamiast wywaru można użyć sło-
ik flaków wołowych na 1 kg grzybów.

Gulasz – 1/2 kg boczniaka, 2-3 ce-
bule, papryka, mąka, przecier pomido-
rowy, śmietana, sól i pieprz. Pokrojone 
grzyby podsmażyć na tłuszczu, dodać 
cebulę, paprykę i posypać mąką. Gdy 
składniki będą miękkie, dodać przecier 
pomidorowy i śmietanę. Doprawić solą 
i pieprzem. Dusić kilka minut.

O 
CZ
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 MÓWIĄ GWIAZ
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Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Bara-
na najodpowiedniej-
szą partnerką będzie 
dla Ciebie dziewczyna 

spod znaku Lwa. Baran i Lwica posiada-
ją dużo radości życia, są optymistami, 
mają podobne temperamenty. Udany 
związek stworzy Baran również z Wagą.

Harmonijną parę 
stworzą ludzie uro-
dzeni pod tym sa-
mym znakiem, czy-

li Bykiem. Domatorzy, zrównoważe-
ni, rozsądnie korzystający z przyjem-
ności życia. Niezbyt udany natomiast 
może być związek Byka i Wagi, cho-
ciaż łączyć ich będzie udany seks.

Niezbyt trwały mo-
że okazać się zwią-
zek pana Bliźniaka 
z panną Baran, która 

dla takiego męża może okazać się tro-
chę za despotyczna. Również ludzie 
urodzeni pod tym samym znakiem nie 
są dla siebie przeznaczeni. Bliźniak 
i Waga są dla siebie przeznaczeni.

Najbardziej odpo-
wiednią partnerką dla 
Raka będzie panna 
Byk. Razem łatwiej 

osiągną zamierzone cele, będą sobie 
wierni i oddani. Psycholodzy przyzna-
ją im najwyższe z możliwych 5 punk-
tów. Niezbyt dobrze wróży połączenie 
Raka z Wagą.

Bardzo dobrą pa-
rę mają szansę stwo-
rzyć pan Lew z Bara-
nem. Łączyć ich bę-

dzie ugodowość, dążenie do zgody, 
umiejętność osiągania wspólnie wyty-
czonych celów. Trudno natomiast do-
brze wróżyć związkowi Lwa z kobietą 
spod znaku Bliźniąt.

Udany może oka-
zać się związek męż-
czyzny spod znaku 
Panny z kobietą uro-

dzoną pod znakiem Byka. Oboje są 
pracowici, oszczędni, pogodni. Łączyć 
ich będzie dbałość o dom i rodzinę. 
Niedobry związek z panią Strzelec.

Odpowiednią part-
nerką dla pana Wa-
gi okaże się kobie-
ta spod znaku Bara-

na, chociaż oboje trochę lekkomyślnie 
podchodzą do problemów, jakie przy-
nosi życie. Dobrą żoną dla pana Wagi 
będzie również panna Lew.

Chociaż to typy zu-
pełnie odmienne, uda-
ne będzie małżeństwo 
pana Skorpiona z pan-

ną Rybą. Skorpion będzie cenił w part-
nerce jej kobiecość i subtelność. Ona 
jego pracowitość i dbałość o dom. Nie-
udany związek to Skorpion i Wodnik.

Jeśli Strzelec szu-
ka partnerki na ca-
łe życie powinien za-
interesować się pa-

nią spod znaku Bliźniąt. Połączą ich 
wspólne upodobania i hobby, jak np. 
podróże. Chociaż czasem się po-
sprzeczają, czy nawet pokłócą.

Pan Koziorożec 
i pani Panna oto pra-
wie idealna para. 
Wzajemnie będą się 

uzupełniać, ona zawsze pomoże mu 
w osiągnięciu wytyczonego celu. Nie 
będzie to gorące uczucie, ale związek 
oparty na trwałych podstawach.

Pan Ryba dobrze 
zrobi, jeśli poślubi pan-
nę Byk, z którą tak, jak 
oczekuje, wieść bę-

dzie spokojne i ustabilizowane życie. 
Dodatkowo połączy ich fakt, że obo-
je lubią dzieci. Niezbyt dobrze wróżą 
gwiazdy związkowi Ryby z Wagą.

Pan Wodnik praw-
dopodobnie znajdzie 
szczęście w ramio-
nach panny Strzelec. 

Łączyć ich będzie wzajemne zrozu-
mienie i umiejętność wybaczania so-
bie drobnych przewinień. Także uda-
ny będzie związek Wodnika z Wagą.

Z kim mi  
do pary?

P o l e c a m y 
b o c z n i a k a



30 MOJA SPÓŁDZIELNIA 10/2021

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

Zielony Konkurs 2021 Jeszcze cieszmy oczy Zielony Konkurs 2021

Wielu uważa jesień za najpiękniejszą porę roku. Piękne kolorowe liście drzew, oświetlone promieniami słońca,  
 na które chce się patrzeć… Nadejście jesieni nie musi wiązać się z całkowitym „zerowaniem” naszych balko-

nów albo ogródków z kwiatów, roślin. Można aranżację balkonu czy przydomowego ogródka uzupełnić o nowe rośliny.

Ta pora roku to różnobarwne wrzo-
sy, wrzośce, chryzantemy (nie te ko-
jarzone ze Wszystkich Świętych a ich 
mniejsza odmiana z małymi kwiata-
mi), lawendy, astry czy chociażby 
aksamitki. Zestawiać rośliny można 
na różne sposoby. Niebieską lawen-
dę z żółtymi chryzantemami, płożą-
cym jałowcem japońskim. Pięknie 
wygląda chińska róża. Kosodrzewi-
na, ozdobne trawy, zioła, wykorzysty-
wane w kuchni. W ten sposób możemy 
przedłużyć efektowny wygląd naszego 
balkonu czy przydomowego ogródka 
jeszcze o dobrych kilka tygodni.

Jesień to czas porządkowania balko-
nów. Pelargonie, niecierpki, surfinie, 
petunie, czyli kwiaty, wybierane naj-
częściej jako nasze główne balkono-
we dekoracje, są traktowane jako ro-
śliny jednoroczne. Zazwyczaj więc po 

sezonie letnim, wraz z nadejściem niż-
szych temperatur, po prostu się ich po-
zbywamy. Co ciekawe jednak, przycię-
te na krótko i trzymane w cieple, mo-
gą przetrwać w dobrej kondycji i ozdo-
bić balkon w kolejnym sezonie. Jesień 
to też odpowiedni czas na przygotowa-
nie sadzonek. Podhodowane w domo-
wych, ciepłych warunkach, wiosną bę-
dą mogły trafić, czy to na balkon, czy 
do przydomowego ogródka.
Zielony Konkurs – komisje wybrały

Przez ostatnich kilka miesięcy przy-
glądaliśmy się w osiedlach spółdziel-
czych balkonom i przydomowym 
ogródkom, upiększonych roślinami. To 
był dobry sezon pod względem ilo-
ści ich zagospodarowania, napraw-
dę. Wydaje się, że na ilość ukwieco-
nych miejsc wpływ miała sytuacja epi-
demiczna w kraju i okres, kiedy wię-

cej czasu spędzaliśmy jednak w do-
mu, zwłaszcza w zeszłym i w pierw-
szej połowie bieżącego roku. Cieszy-
my się jednocześnie, że wciąż są takie 
miejsca na przełomie września i paź-
dziernika, które można o tej porze ro-
ku podziwiać i fotografować.

Tymczasem Zielony Konkurs 2021 
jest na ostatniej prostej. Komisje, dzia-
łające we wszystkich siedmiu osie-
dlach SSM wytypowały miejsca, 
a więc właścicieli, do których wysła-
no powiadomienie o wyróżnieniu. Po-
dobnie jak w zeszłym roku, ze wzglę-
du na sytuację epidemiczną nie od-
będzie się okolicznościowe spotkanie 
laureatów w siedzibie Spółdzielni. Na 
łamach „Mojej Spółdzielni” w kolejnym 
wydaniu, po sprostaniu wymogów RO-
DO, postaramy się przedstawić wyróż-
nionych. rg
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Segregując śmieci  Segregując śmieci  

– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

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