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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

W czterech szkołach
W tym roku zajęcia w salach gimna-

stycznych odbywać się będą w: Szkole 
Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawo-
wej nr 8 w Bytkowie, Szkole Podsta-
wowej nr 16 w „Bańgowie” oraz w Ze-

spole Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych w Michałkowicach.

Treningi w salach gimnastycznych 
nie różnią się zbytnio od zajęć na wol-
nym powietrzu. Prowadzone są w po-
dobnej formie pod okiem trenera: roz-

grzewka, część ćwiczeniowa/sparingi, 
część meczowa.

Zapisy na treningi? Otwarte
 Wciąż można zapisywać swoje po-

ciechy. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztywno 

ustalonym przedziale wiekowym 7-12 
lat (funkcjonują dwie grupy podstawo-
we – 7-9 i 10-12 lat).

rg

Terminy zajęć piłkarskich  
w salach gimnastycznych

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

- 18.10 - 19.40 grupa młodsza 7-9 lat
Szkoła Podstawowa nr 8 – wejście budynek B  

(Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 4)
- 18.15 - 19.45 grupa starsza 10-12 lat

Bańgów – środy
Szkoła Podstawowa nr 16  

(ul. K. Szymanowskiego 11)
- 16.30 - 17.30 grupa młodsza 7-9 lat
- 17.30 - 18.30 grupa starsza 10-12 lat

Michałkowice – czwartki
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

(ul. W. Budryka 2)
- 17.00-18.00 grupa młodsza 7-9 lat, 

- 18.00-19.00 grupa starsza 10-12 lat.

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Sale zastąpiły boiskaSale zastąpiły boiska
OdOd października piłkarskie treningi dla dzieci przeniosły się do sal 

gimnastycznych siemianowickich szkół. Organizowane są we-
dług zaleceń sanitarnych dla  tego  typu zorganizowanych zajęć sporto-
wych i na ten moment, wszystko funkcjonuje względnie normalnie…
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OObchodzimy 103. rocznicę odzyskania niepodległości przez   Polskę. Narodowe Święto Niepodległości to dla  

Polaków najważniejsze ze wszystkich świąt państwowych. W  tym dniu wspominamy i czcimy symbolicznie 
tych, którym zawdzięczamy własne państwo. Naszą Ojczyznę.

Czołowe postacie pierwszej połowy XX wieku, które walnie 
przyczyniły się do odzyskania, po 123 latach niebytu na ma-
pach świata Rzeczpospolitej, to między innymi: Józef Piłsud-
ski, Roman   Dmowski, Wincenty   Witos, Wojciech   Kor-
fanty, Ignacy  Jan  Paderewski, Ignacy Daszyński. To tak-
że wielu ludzi z ich otoczenia i nie tylko, ale także „bezimien-
nych” bohaterów, którzy oddali własne życie w  czasie Wiel-
kiej Wojny a nie doczekali tej przełomowej daty – 11 listopa-
da 1918 roku. Pamiętajmy o nich nie tylko z okazji święta. rg



3MOJA SPÓŁDZIELNIA 11/2021

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Stefania Dziura-Lattka, Piotr Majnusz*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
 6. grudnia 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 3. stycznia 2022 r. dyżurować będą  
Joanna Baranowicz – Pluskwik, Maria Lech*

*skład osobowy może ulec zmianie 

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

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

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 32-6091-496
dz.czlonkowski@ssm.siemianowice.pl

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

Dział Czynszów
 czynsze@ssm.siemianowice.pl
poniedziałki:  godz. 7.30-17.00 32-6091-490
wt. śr.: godz. 7.30-14.30 32-6091-495
piątki: godz. 7.30-13.00 32-6091-497
Dział Inwestycji  32-6091-468
Rozliczenia C.O.  32-6091-457
Dział Ekonom. - Umowy Najmu  32-6091-462
Dział Wkładów Mieszkaniowych 32-6091-494 
poniedziałki:  godz. 11.00-17.00
wtorki:  godz. 10.00-14.30
środy:  godz. 7.30-14.30
piątki: godz. 10.00-13.00

Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406

Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej i Innych Mediów SSM  
 tel. 32-228-00-85
rozliczenia c.o. biuro_rozliczen@ssm.siemianowice.pl
rozliczenia wody woda@ssm.siemianowice.pl
Pogotowie TECHNICZNE SSM 602 672 890
Pogotowie DŹWIGOWE (całodobowe)  730 330 713

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE:
Chorzów 991, 32-303-09-91

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

POGOTOWIE WOD-KAN, SIECI ULICZNEJ:
Siemianowice Śl. 32-220-01-80

POGOTOWIE GAZOWE: 992

 URZĄD MIASTA
ul. Jana Pawła II 32-760-52-00
ul. Michałkowicka 32-760-54-00
Straż Miejska 986

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełno-
sprawnych przyjmuje:  ul. Michałkowicka 105
pon. - czw.:  godz. 8.00-15.00 32-760-54-45
piątek: godz. 8.00 - 14.00

Policja 112
Straż Pożarna   112
Pogotowie Ratunkowe 999, 112

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śl.
ul. Pszczelnicza 10 tel. 32 762 81 00, tel./fax 32 762 81 44
sekretariat@oik.siemianowice.pl,  
psycholog@oik.siemianowice.pl
www.oik.siemianowice.pl

Fundacja ITAKA - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego (całodobowy numer) 800 702 222

ADM – telefony i adresy e-mailowe 
„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl

„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl

„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl

„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl

„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl

„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl

„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17DYŻURUJE: poniedziałek 170000-20-200000; ; 
wtorek, środa, czwartek 15wtorek, środa, czwartek 150000-20-200000;;

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

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

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

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

Godziny pracy Spółdzielni, w tym administracji - kontakt telefoniczny:
poniedziałek 7.00-17.00; wtorek, środa czwartek 7.00-15.00

piątek 7.00-13.00
Godziny pracy poszczególnych działów, patrz obok: Ważne telefony

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

Co ze spotkaniem z Mikołajem?
Spotkania  z Mikołajem  organizowane przez Radę Osiedla  „Michałkowi-

ce”  i administrację  tego osiedla  to kilkudziesięcioletnia  tradycja. Nie-
stety, niejasna sytuacja co do rozwoju pandemii w najbliższych tygodniach 
powoduje, że organizatorzy drugi raz z rzędu „są w kropce”.

Pod koniec października, obserwu-
jąc rozwój sytuacji odnośnie pandemii 
w Polsce, Rada Osiedla „Michałkowice” 
w konsultacji z administracją, jak i osta-

tecznie z Zarządem SSM doszli do wnio-
sku, że imprezę  trzeba  odłożyć  na 
przyszły rok. Główne argumenty, na ja-
kich oparto decyzję to niepewność co 
to obostrzeń sanitarnych, jakie będzie-
my mieli na początku grudnia a zara-

zem czas potrzebny do przygotowania 
(w tym rezerwacja sali, sponsorzy, pacz-
ki), jak i ilość oraz przedział wiekowy 
osób biorących udział w tym mikołajko-
wym wydarzeniu. Zazwyczaj w spotka-
niu z Mikołajem bierze udział około 200 
osób, w tym dzieci i ich opiekunowie – 
rodzeństwo, rodzice, ale też dziadkowie.

- Chcielibyśmy, by to wyjątkowe spo-
tkanie było w 100% bezpieczne i mia-
ło ten klimat, jaki znamy sprzed pan-
demii, w żaden sposób niezakłócone. 
Bardzo zależy nam na kontynuowa-
niu tradycji, dlatego gdy sytuacja real-
nie na to pozwoli, znów zorganizujemy 
to spotkanie. Mamy świadomość jak 
jest ono oczekiwane – tłumaczy Da-
riusz Bochenek, przewodniczący Ra-
dy Osiedla „Michałkowice”.

Spotkanie z Mikołajem w tym roku 
więc się nie odbędzie. Optymistyczne 
w tym wszystkim jest to, że kontynuacja 
będzie, gdy sytuacja unormuje się. rg
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Jako pierwszy w merytorycznej czę-
ści posiedzenia RN głos zabrał Jaro-
sław Dragon - lustrator z Regionalne-
go Związku Rewizyjnego Spółdzielczo-
ści Mieszkaniowej w Katowicach. Kon-
trolujący przeprowadził lustrację czę-
ściową dotyczącą działalności inwe-
stycyjnej Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej 
za 2021 rok. Lu-
stracja, wykonana 
w terminie 1 wrze-
śnia do 5 paździer-
nika br., zakłada-
ła kilkuaspektowe 
badanie. Z ustaleń 
kontroli wynika iż 
działalność inwe-
stycyjna Spółdziel-
ni była prawidłowa, 
realizowana w in-
teresie jej człon-
ków i mieszkań-
ców, zgodnie z ak-
tualnym prawem 
i uregulowaniami 
wewnętrznymi. Nie 
zaistniała tym sa-
mym – stwierdzo-
no – potrzeba sfor-
mułowania przez 
Związek Rewizyj-
ny wniosków polu-
stracyjnych – więcej czytaj obok prze-
druk listu polustracyjnego.

Rada z satysfakcją i bez uwag przy-
jęła przedstawiony dokument.

W drugim punkcie porządku dnia za-
jęto się zaległościami pochodzenia 
„czynszowego”

W obszernie przygotowanych mate-
riałach zawierających dwie sporych 
rozmiarów tabelki i cztery wykresy za-
warto potężną ilość informacji związa-
ną z zaległościami z uwzględnieniem 
i w odniesieniu do zawirowań wynika-
jących z pandemii. W przedłożonym 
dokumencie czytamy:

Analiza przedstawionych zaległości 
bieżących pochodzenia „czynszowe-
go” wskazuje, że ich poziom w przy-

padku lokali mieszkalnych wg stanu 
na 30. 09. 2021 r. zwiększył się w sto-
sunku do stanu na 31. 12. 2020 r.  
o 236 088,64 zł. Udział tych zaległości 
do naliczeń czynszowych uległ również 
wzrostowi z 2,55 % do 2,68 %. W oma-
wianym okresie uległy zmniejszeniu za-
ległości „czynszowe” na lokalach użyt-

kowych o 6 460,62 zł, tj. o 0,09% w sto-
sunku do naliczeń. Na koniec września 
2021 zaległości bieżące na tych loka-
lach wynosiły 368 503,92 zł. Ogólny 
wskaźnik zadłużenia bieżącego, wzrósł 
0,10% i wynosi 2,93%.

Całość zadłużenia pochodzenia 
„czynszowego” na 30. 09. 2021 r. 
w wysokości 5 365 747,82 zł niewiele 
odbiega od stanu zadłużenia w latach 
poprzednich, (…) np. w XII 2020 r. by-
ło to 5 119 425 zł.

Przy czym wielkość naliczeń rocznych 
w XII 2015 stanowi kwota 74 186 078 zł, 
natomiast w 2020 r. to 86 849 976 zł.

Niewielkie wahania zaległości po-
między poszczególnymi miesiącami 
2021 r. są zjawiskiem naturalnym w ob-

szarze działań windykacyjnych, bacz-
nie obserwowanym przez Zarząd SSM, 
a przedstawione wartości na dzień  
30. 09. 2021 r. pozostają na porówny-
walnym poziomie do zaległości z ostat-
nich kilku lat i w chwili obecnej nie sta-
nowią realnego zagrożenia dla funk-
cjonowania SSM.

W stosunku do osób zalegających 
z opłatami Zarząd SSM podejmuje 
różnego rodzaju działania mające na 
celu odzyskanie zaległych kwot.

Pomimo spowolnienia polskiej gospo-
darki, spowodowanego stanem pande-
mii i ogólnie złej sytuacji na rynku go-
spodarczym w kraju należy stwierdzić, 
że gospodarka finansowa Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dzię-
ki z dużą ostrożnością podejmowanym 
decyzjom, nie odczuła w znacznym 

stopniu negatyw-
nych konsekwencji 
wywołanych przez 
czynniki zewnętrz-
ne. SSM  posiada 
dobrą płynność fi-
nansową,  co  po-
zwala  jej  na  pra-
widłowe  i termi-
nowe regulowanie 
swoich  zobowią-
zań.  Nie  bez  zna-
czenia  jest  oczy-
wiście  dojrza-
ła  i świadoma  po-
stawa  członków 
Spółdzielni  oraz 
pozostałych  użyt-
kowników  loka-
li,  wykazujących 
się  poprzez  regu-
larne  i terminowe 
płatności  olbrzy-
mią odpowiedzial-
nością za losy na-

szych spółdzielczych zasobów.
W podjętej uchwale RN SSM przyjęła 

informację o stanie zaległości w „opła-
tach czynszowych”, za 9 miesięcy 
2021 r. i pozytywnie oceniła działanie 
Zarządu w zakresie windykacji. Rada 
zobowiązała Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej do dalszych 
działań mających na celu zmniejszenie 
zaległości w „opłatach czynszowych”.

Kolejnym merytorycznym punktem 
obrad było rozpatrzenie wykonania 
planu robót finansowanych z fundu-
szu podstawowego za 9 miesięcy br. 
Przedstawiony przez Zarząd doku-
ment zawierał kilkanaście stron zawie-
rających ponad sto pozycji zaplano-

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Lustracja, zaległości, 
remonty

Omówienie i przyjęcie treści protokołu oraz listu polustracyjnego, anali-
za zaległości czynszowych, wykonanie rzeczowego planu remontów to 

wiodące zagadnienia odbytego 25 października br. posiedzenia Rady Nad-
zorczej  Siemianowickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej.  Obrady  przeprowa-
dzono w siedzibie Zarządu SSM przy ul. Bohaterów Westerplatte z zacho-
waniem  nakazanych  przepisami  zasad  bezpieczeństwa  obowiązujących 
w związku z pandemią koronawirusa.

UCHWAŁA NR 34/2021
z dnia 25 października 2021 r.

Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w sprawie: przyjęcia treści protokołu oraz listu polustracyjnego.

Działając w oparciu o § 24 ust. 2 pkt 22 Statutu SSM Rada Nadzorcza Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zapoznaniu się z wynikami badania 
lustracyjnego w zakresie działalności inwestycyjnej SSM przeprowadzonego 
przez Lustratora Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszka-
niowej w Katowicach Pana Jarosława Dragon.

UCHWALA
§ 1

Przyjąć bez uwag protokół z przeprowadzonej lustracji w zakresie działalno-
ści inwestycyjnej SSM wraz z listem polustracyjnym. Pełna treść listu polustra-
cyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
List polustracyjny z przeprowadzonej lustracji przedstawić Walnemu Zgroma-

dzeniu Członków SSM celem podjęcia stosownej uchwały.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
RADA NADZORCZA

ciąg dalszy na str. 6
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ciąg dalszy ze str. 4
wanych na ten rok zadań do wykona-
nia na wszystkich osiedlach. Na przy-
słowiowych palcach jednej ręki znala-
zły się tam zadania, które są lub będą 
jeszcze realizowane.

W informacji dodatkowej dotyczącej 
wykonania planu robót finansowanych 
z funduszu podstawowego za 9 mie-
sięcy 2021 roku czytamy:

W ramach robót finansowanych 
z funduszu podstawowego przyję-
to do realizacji szereg robót zgodnie 
z przyjętymi planami jak i wynikają-
cych z wdrażania długofalowych har-
monogramów.

W roku 2021 realizowana jest este-
tyzacja budynków poprzez malowa-
nie klatek schodowych i remontowanie 
parterów polegające na ułożeniu pły-
tek posadzkowych, wymianę okien na 
półpiętrach, budowę wspólnych koryt 
służących do uporządkowania insta-
lacji teletechnicznych, wymianę kaset 
domofonowych oraz kompleksowe re-
monty balkonów, dachów itp.

Ze względu na wyjątkowo nieko-
rzystne warunki pogodowe występu-
jące w I kwartale br. prace zewnętrzne 
jak np. likwidacja korozji biologicznej 
na budynkach, remonty dróg i chod-
ników czy budowa śmietników zosta-
ły opóźnione. Bez względu na warunki 
atmosferyczne można było prowadzić 
prace w budynkach polegające na es-
tetyzacji klatek schodowych, tj. mon-

tażu wspólnych pionów teletechnicz-
nych, malowaniu klatek schodowych, 
remoncie instalacji domofonowej itp.

W II i III kwartale br. w związku z ko-
rzystnymi warunkami atmosferycznymi 
kontynuowano głównie prace wykony-
wane na zewnątrz jak np.:
- roboty drogowe i chodnikowe,
- roboty związane z wymianą oświe-

tlenia zewnętrznego,
- remonty poszycia dachów,
- remonty balkonów,
- remonty instalacji odgromowej,
- malowanie elewacji budynków wraz 

z usuwaniem korozji biologicznej itp.
Odstąpiono od realizacji budowy par-

kingu przy ul. Leśnej 13, w zamian za 
to w roku 2022 na terenie nieużytko-
wanego boiska w usytuowanego przy 
ul. Okrężnej 3, 5, 7 wykonany zostanie 
większy parking, z którego będą mo-
gli korzystać mieszkańcy przedmioto-
wego rejonu. Ponadto, zrezygnowa-
no również z rozbudowy placu zabaw 
w rejonie ul. Gansińca, ze względu na 
to, że przedsięwzięcie to w roku 2022 
zostanie wykonane w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Wszystkie  wykonane  roboty  ujęte 
w planie  remontów  na  rok  2021  reali-
zowano  z odpowiednią  starannością, 
z zachowaniem  sztuki  budowlanej 
i przepisów  BHP  oraz  przede  wszyst-
kim z uwzględnieniem potrzeb naszych 

mieszkańców w celu poprawy komfor-
tu i bezpieczeństwa ich zamieszkania.

Rada pozytywnie oceniła działania 
Zarządu w zakresie rzeczowego wy-
konania planu robót finansowanych 
z funduszu remontowego podstawo-
wego Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 9 miesięcy br.

Ostatnim rozpatrywanym zagadnie-
niem było rozważenie zabezpieczenia 
kredytu na budowę budynku wieloro-
dzinnego przy ul. Władysława Jagiełły. 
Rada przyjęła uchwałę o zaciągnięciu 
kredytu na finansowanie tej inwestycji.

Miłym akcentem posiedzenia było 
złożenie podziękowań Zbigniewowi 
Krupskiemu w związku z jego przej-
ściem na emeryturę. To pożegnanie 
zbiegło się w czasie z jubileuszem 45 
lat pracy na stanowisku kierownika Do-
mu Kultury „Chemik”. Wyrazy uzna-
nia za całość jego wieloletniej dzia-
łalności przedstawiciele RN i Zarządu 
Spółdzielni przekazali również w imie-
niu mieszkańców. Nowym kierownikiem 
DK „Chemik” został Dariusz  Rzeźni-
czek. Rada wyraziła przekonanie, że 
działalność i oferta tego spółdzielczego 
ośrodka kultury będzie nadal magne-
sem dla mieszkańców w różnym wieku.

My dodajmy w tym miejscu, że 
wszystkie dokumenty były rozpatrywa-
ne wcześniej na posiedzeniach Komi-
sji stałych Rady, a wypracowane opi-
nie podczas obrad prezentowali szefo-
wie tych Komisji. pes

Lustracja, …
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Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!

Zarząd informuje

O inwestycjach mieszkaniowych słowo
Miło  nam  poinformować,  że  SSM  rozpoczęła  realizację  nowego  budynku  przy  ulicy  Władysława  Jagiełły  

  (osiedle „Węzłowiec”), na terenie byłego parkingu pomiędzy istniejącymi budynkami a restauracją La Mira-
ge. Budynek będzie posiadał 4 kondygnacje, w tym 3 mieszkalne i jedną, w której usytuowane będą komórki lo-
katorskie oraz 11 garaży. 

Na trzech piętrach ulokowanych bę-
dzie 21 mieszkań o metrażu 36,17 m2-
85,62 m2. Przy budynku zaprojektowa-
no kilkanaście miejsc parkingowych. 
Rozpoczęcie budowy poprzedzone by-
ło bardzo intensywnymi pracami pla-
nistycznymi, dzięki którym udało się 
zwiększyć liczbę mieszkań z projek-
towanych 18 na 21 ze względu na 
wzmożone w ostatnim czasie potrzeby 

mieszkaniowe w tym regionie. W chwi-
li obecnej Spółdzielnia jest na etapie 
podpisywania umów o budowę lokali 
z przyszłymi właścicielami. 

Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa jako jedna z nielicznych spół-
dzielni mieszkaniowych w Polsce nie 
ogranicza się jedynie do zarządza-
nia swoimi zasobami lecz nadal sta-
ra się systematycznie prowadzić inwe-
stycje i tym samym powiększać ilość 
mieszkań zarządzanych przez siebie. 
Wszystkie nowe budowy realizowane 
są przez SSM na podstawie przepi-
sów zawartych w ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych, która jest lex 
specialis w stosunku do innych unor-
mowań prawnych oraz na podstawie 
sprawdzonych przez długie lata pro-
cedur postępowania, które zapewnia-
ją prawidłowość działania Spółdziel-
ni przy prowadzonych inwestycjach. 
Przepisy spółdzielcze znacznie róż-
nią  się  w tym  zakresie  od  unormo-

wań  deweloperskich. Osoby  naby-
wające  mieszkania  w nowych  bu-
dynkach SSM, będąc jej członkami, 
uczestniczą  w życiu  spółdzielczym 
osiedla.  Po zakończeniu budowy nie 
powstaje wspólnota jak to ma miejsce 
przy inwestycjach deweloperskich.

Prawidłowość i przejrzystość działa-
nia Spółdzielni w zakresie realizowa-
nych inwestycji mieszkaniowych każ-

dorazowo weryfikowana jest przez Re-
gionalny Związek Rewizyjny Spółdziel-
czości Mieszkaniowej w Katowicach. 
Ostatnie badanie lustracyjne zostało 
przeprowadzone między 1 września 
a 5 października br. w związku z za-
kończeniem robót przy ulicy Herma-
na Wróbla 2F. Wyniki przeprowadzo-
nego badania lustracyjnego, dotyczą-
cego działalności inwestycyjnej Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej w tym zakresie wskazują, podob-
nie jak przy wszystkich poprzednich 
inwestycjach na przełomie kilkunastu 
lat, na prawidłowość działania SSM. 
W piśmie RZRSM w Katowicach, skie-
rowanym do Rady Nadzorczej i Zarzą-
du SSM po przeprowadzonej lustracji 
stwierdzono: „W oparciu  o ustalenia 
wynikające  z przeprowadzonej  lu-
stracji,  zawarte  w protokole  lustra-
cji, należy stwierdzić, iż działalność 
inwestycyjna  Spółdzielni  w okresie 
objętym  lustracją  prowadzona  by-

ła prawidłowo, w interesie jej człon-
ków i mieszkańców, zgodnie z obo-
wiązującym  prawem  i uregulowa-
niami wewnętrznymi”. 

Należy nadmienić również, że przy 
realizacji inwestycji spółdzielczych zy-
skuje nie tylko najbliższe otoczenie 
powstającego budynku, ze względu 
na jego estetyzację, ale również po-
zostali członkowie SSM. Część kosz-
tów zarządzania przenoszona jest bo-
wiem na zwiększoną ilość administro-
wanych przez SSM zasobów. Przy 
okazji prowadzonej budowy przy uli-
cy H. Wróbla 2F, nie tylko postawiono 
przy śmietniku dodatkowe osłony i wy-
gospodarowano miejsce na „gabary-
ty” ale również posadzono kilkadziesiąt 
drzew niskopiennych oraz tuj upiększa-
jących znacząco osiedle „Tuwima w tej 
części. Wszystkie wydatki w tym zakre-
sie sfinansowane były wyłącznie przez 
przyszłych użytkowników lokali przy ul. 
H. Wróbla 2F, we wnoszonym przez 
nich do Spółdzielni wkładzie budowla-
nym. Wszelkie rozliczenia kosztów każ-
dorazowo podlegają badaniu lustra-
cyjnemu. W liście polustracyjnym zna-
lazł się zatem również odpowiedni za-
pis w tym zakresie: „Dokumentowa-
nie  poniesionych  wydatków  i kon-
trola  oraz  sposób  zatwierdzania  do 
wypłaty nie budzą zastrzeżeń”.

W chwili obecnej należy zatem ży-
czyć nowym właścicielom mieszkań, 
by dobrze im się zamieszkiwało w spół-
dzielczym budynku oraz by koszty za-
mieszkiwania nie rosły w takim tempie, 
w jakim rosną ceny wszystkich ma-
teriałów i usług wokół. Muszą oni bo-
wiem samodzielnie utrzymać eksplo-
atację i remonty swojej nieruchomości. 
Podobnie zresztą jak pozostali miesz-
kańcy spółdzielczych budynków.

W związku z tym,  że SSM stara się 
systematycznie  oddawać  do  użyt-
ku  nowe  budynki  –  osoby  zaintere-
sowane  nabyciem  mieszkania  w na-
szych nowych inwestycjach prosimy 
o śledzenie  naszej  strony  interneto-
wej oraz gazety „Moja Spółdzielnia”. 
Zapraszamy do kontaktu. CzZ

Najświeższa z ukończonych inwestycji mieszkaniowych Najświeższa z ukończonych inwestycji mieszkaniowych 
– Hermana Wróbla 2F, osiedle „Tuwima”– Hermana Wróbla 2F, osiedle „Tuwima”
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Zalecenia  sanitarne  spowodowały  zmianę  formy,  w jakiej  odbywały  się  w ciągu  roku  spotkania  Rad  Osiedli. 
Ostatnie jednak odbywały się już w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Głównymi tematami dyskusji były plany 

remontów na 2022 rok, postępy w realizacji bieżących planów rzeczowo-finansowych, a także sprawy bieżące, ja-
kie wpłynęły do tego gremium z administracji i od mieszkańców.

Jak wygląda praca Rady Osiedla 
w czasie pandemii i co zajmuje dziś 
najwięcej uwagi mówią ich przewod-
niczący. W bieżącym wydaniu wypo-
wiadają się czterej pierwsi (z sied-
miu łącznie) z osiedli: „Tuwima”, „Cen-
trum”, „Chemik” oraz „Bańgów”.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Maria Lech – przewodnicząca RO: 

Posiedzenia Rady Osiedla „Tuwima” 
w 2021 roku odbywały się sporadycz-
nie, w związku z trwającą sytuacją epi-
demiologiczną (COVID 19). Każdora-
zowo na spotkaniach Dorota  Łącka 
– kierownik administracji, składała in-
formację o stanie wykonania planu re-
montów w bieżącym roku. Nie uda-
ło się zrealizować w pełni założonego 
planu na ten rok. Na posiedzeniu w lip-
cu br. członkowie Rady Osiedla jedno-
głośnie przegłosowali zmianę, tj. re-
zygnację z budowy parkingu przy uli-
cy  Leśnej  13 z uwagi na bardzo wy-
soki koszt przełożenia kabla energe-
tycznego, znajdującego się na tym te-
renie. W związku z małą ilością miejsc 
parkingowych w okolicy ulicy Okręż-
nej starano się znaleźć zamienny te-
ren, o który w tym rejonie jest trud-
no ze względu na zwartą zabudowę. 
Wskazywano na stare boisko, wyma-
gające natychmiastowego remontu ja-
ko jedyną alternatywę. Nadmieniono 
przy tym o powstałych nowych bo-
iskach i terenach rekreacyjno-sporto-
wych wokół osiedla, gdzie dzieci i mło-
dzież mogą się wykazać aktywnością 
fizyczną. Przekonującym argumentem 
do utworzenia w tym miejscu, w sa-
mym środku tego osiedla nowego par-
kingu wydaje się kwestia bezpieczeń-
stwa przejazdu ulicą Okrężną. Dzisiaj 
mamy sytuację ciasno zaparkowanych 
samochodów, miejscami po obu stro-
nach tej ulicy. 

To sprawia, że przejazd nią nie na-
leży do łatwych, nie mówiąc już o sy-
tuacji, w której musiałyby interwenio-
wać służby ratownicze jak straż po-
żarna czy pogotowie, w której liczy się 
czas. Nowy parking przy ulicy Okręż-
nej  pomógłby „rozładować” sytuację 
na tej drodze i myślę ułatwiłby po pro-
stu przejazd.

Ponadto, Rada Osiedla wnioskowa-
ła o wstrzymanie realizacji planu w za-
kresie usuwania skutków korozji bio-
logicznej z elewacji przy ulicy Woj-
ciecha Korfantego 15 i 16 ze wzglę-

dów ekonomicznych. Przedmiotowe 
nieruchomości wymagają docieplenia, 
zgodnie z obowiązującymi normami 
(obecnie ocieplone są pięciocentyme-
trowym styropianem, docelowo przy-
najmniej o grubości 10. cm). RO zabie-
gać będzie o opracowanie planu do-
ciepleń na tej nieruchomości ze środ-
ków Funduszu Remontowego Central-
nego Celowego, co wpłynie nie tylko 

na obniżenie rachunków za centralne 
ogrzewanie, ale również na wygląd es-
tetyczny budynków.

We wrześniu i październiku br. po-
siedzenia Rady Osiedla im. Juliana 
Tuwima były poświęcone głównie pro-
pozycjom planu remontów na 2022 
rok. Dokonano lustracji ulicy Okrężnej, 
co znalazło odzwierciedlenie w osta-
tecznym projekcie planu prac remon-
towych. Uwzględniono m.in. komplek-
sowy remont klatek schodowych przy 
ulicy  Okrężnej  4, 13, 15, poszyć da-
chowych, zadaszeń balkonów na naj-
wyższych kondygnacjach (partycypa-
cja mieszkańców 50% w kosztach), 
budowę wyżej omówionego parkingu 
wraz z przyległym mu terenem rekre-
acyjnym. Lustracja pod kątem likwi-
dacji glonów nie dała odpowiedzi, któ-
re budynki w pierwszej kolejności za-
kwalifikować do robót, bowiem wszyst-
kie są „zaatakowane” w mniejszym lub 
większym stopniu glonami (korozja 
biologiczna – dop. red.), choć tenden-
cja ich rozprzestrzeniania uległa za-
trzymaniu. W przyszłych planach re-
montowych należy przymierzyć się też 
do ujęcia remontu balkonów poszcze-
gólnych bloków.

Przy ulicy Wojciecha Korfantego 6 
i 7  ujęto w planie likwidację glonów 
ściany północnej, przy ulicy W.  Kor-
fantego  10  zakup i montaż ogrodze-
nia placu zabaw, przy ulicy Hermana 
Wróbla 15 poszerzenie wjazdu do ga-
raży od strony wschodniej. Ostateczny 
plan remontów zostanie opublikowany 
w gazecie spółdzielczej.

Ponadto, w przyszłym roku przewi-
dziana jest likwidacja płyt elewacyj-

nych azbestowo-cementowych wraz 
z dociepleniem budynków mieszkal-
nych przy ul. Hermana Wróbla 3 i 4.

Nie udało się pozyskać środków 
z Budżetu Obywatelskiego 2022 na 
realizację wniosków, zgłoszonych 
na zebraniach osiedlowych, tj. budo-
wy chodników w rejonie ulic Herma-
na Wróbla - Wojciecha Korfantego. 
Z naszego osiedla zakwalifikowały się 
2 wnioski, a mianowicie budowa tęż-
ni w Lasku Bytkowskim oraz remont 
drogi dojazdowej do garaży przy ulicy 
Wojciecha Korfantego.

Osiedle „Centrum”
Andrzej Jagiełło – przewodniczący 

RO: Mimo sytuacji epidemicznej Ra-
da Osiedla stara się wypełniać zada-
nia, do jakich została powołana. Mie-
liśmy dosyć długą przerwę, nie spoty-
kaliśmy się w tradycyjnej formie stacjo-
narnie. Wówczas zwykle wyglądało to 
w ten sposób, że gdy pojawiała się ja-
kaś potrzeba rozpatrzenia sprawy, na 
przykład problem „wrzucony” do prze-
głosowania przez kierownika admini-
stracji to zbierało się prezydium Ra-
dy Osiedla a wszyscy jej członkowie 
byli powiadamiani. Głosowaliśmy nad 
danymi problemami online. Teraz sy-
tuacja się w miarę unormowała. Ra-
da Osiedla „Centrum” jest na bieżą-
co z wszystkimi sprawami dotyczący-
mi naszego osiedla.

Wsłuchując się w informacje Wojcie-
cha Chlebka – kierownika administra-
cji, można z satysfakcją zauważyć, że 
wszystkie zaplanowane roboty na rok 
2021 wykonywane są terminowo i bez 
opóźnień, pomimo sytuacji jaką mamy. 
Jeszcze kilka zadań do końcu roku jest 
w planach, między innymi budowa no-
wych śmietników.

Pozytywnie odebraliśmy informację 
o tym, że w ramach Budżetu Oby-
watelskiego 2022 mieszkańcy miasta 
zdecydowali o tym, że zmodernizowa-
ny zostanie plac zabaw przy ulicy Ry-
szarda Gansińca 8. Inwestycja ta za-
planowana była w planie remontów, 
ale dzięki temu te pieniądze będzie 
można przeznaczyć na inne potrzeby 
tego miniosiedla jak wymiana słupów 
oświetlenia ulicznego i nawierzchni ko-
lejnego chodnika. 

Jednym z większych problemów, ja-
ki dotyczy naszego osiedla to ciemno-
zielone zabrudzenia elewacji na wielu 
budynkach. Niestety, cały czas poka-

Głos
z

Rad Osiedli
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zują się w kolejnych miejscach. Usu-
wanie glonów stało się kilka lat temu 
jednym z priorytetów. Co roku kolejne 
elewacje odzyskują właściwy wygląd. 
W tym roku również tak było – przy 
ulicach: Kolejowej 5, 6, Kruczej 2, 3 
i Powstańców 46A. Musimy kontynu-
ować to, dlatego zaproponowano ko-
lejne elewacje na 2022 rok: Powstań-
ców  54B, C, Krucza  1 i 2A. Myślę, 
że w kolejnych latach ten temat mu-
si być realizowany dalej. Mam na my-
śli tu między innymi budynek przy ulicy  
Michałkowickiej 17-23A.

Dużym przyszłorocznym zadaniem 
będzie realizacja decyzji straży po-
żarnej odnoszącej się do konieczno-
ści dostosowania dwóch wysokich bu-
dynków do obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych – Śląskiej 46A i B 
i 48A i B. Na ten cel przeznaczone zo-
staną znaczne środki finansowe.

Praktycznie każdy plan remontów 
składa się również na roboty takie 
jak malowanie klatek schodowych. 
W przyszłym roku zaplanowano kolej-
ne:  Jana  Pawła  II  18A, B i Komuny 
Paryskiej 5. Poza tym zostaną wymie-
nione następne domofony: Śląska 46-
48-50, Komuny Paryskiej 13A, B, Ja-
na Pawła II 18A, B. 

Osiedle „Chemik”
Jan Dudek – przewodniczący RO: 

Sytuacja epidemiologiczna w kraju 
spowodowała, że zebrania Rady Osie-
dla „Chemik” nie odbywały się w nor-
malnym trybie spotkań w sali przy ad-
ministracji. Pracowaliśmy zdalnie, sta-
rając się wypełniać wszystkie powie-
rzone nam zadania. Byliśmy na bie-
żąco, jeśli chodzi o sprawy remonto-
we, tzn. uczestniczyliśmy w odbiorach 
technicznych, opiniowaliśmy sprawy, 
jakie do nas wpłynęły.

Od września, dopóki ewentualnie nie 
wprowadzone zostaną surowsze wy-
tyczne sanitarne odnoszące się do 
kontaktów międzyludzkich, po dłuż-
szej przerwie funkcjonujemy w trybie 
stacjonarnym, spotykając się w więk-
szym gronie.

Na pierwszym takim spotkaniu  Ha-
lina  Napora – kierownik administra-
cji, zdała nam obszerną relację z pro-
wadzonych robót. Wygląda na to, że 
większość założeń z planu remon-
tów została zrealizowana. W ostatnim 
kwartale bardzo ważną inwestycją jest 
remont drogi biegnącej wzdłuż wielo-
klatkowego budynku przy ulicy Wale-
rego  Wróblewskiego  61-63, wyko-
nanie nowego parkingu i remont dojść 
do klatek. Nie będą to ostatnie duże 

prace w tym rejonie osiedla „Chemik”. 
Wszystko wskazuje na to, że w planie 
remontów na przyszły rok będzie mu-
siało zostać uwzględnione wykona-
nie dojazdu pożarowego wzdłuż bu-
dynku Walerego  Wróblewskiego  59 
w miejscu, gdzie dziś jest trawnik i ro-
sną drzewa. To decyzja straży pożar-
nej, którą Spółdzielnia musi zrealizo-
wać i na którą trzeba będzie zarezer-
wować znaczną kwotę.

Podczas spotkań Rady Osiedla du-
żo czasu poświęciliśmy właśnie oma-
wianiu planów przyszłorocznych. Wy-
daje mi się zasadna propozycja o kon-
tynuacji usuwania glonów z kolejnych 
budynków osiedla. W ostatnich kilku 
latach mieszkańcy z pewnością do-
strzegli, że wiele elewacji, które do-
tychczas były zabrudzone – zosta-
ły oczyszczone i odmalowane. Nieste-
ty, mamy jeszcze miejsca, gdzie ta-
kie prace są niezbędne do przeprowa-
dzenia. W tym roku rozpoczęto usu-
wanie ciemnozielonej narośli na bu-
dynku Niepodległości  58 od klatki 
„A” – od strony Szkoły Podstawowej 
nr 1. W przyszłym roku prawdopodob-
nie nastąpi dalszy etap prac w kierun-
ku „Renomy”. 

W przyszłorocznych planach powi-
nien znaleźć się również remont bal-
konów przy ulicy Alfonsa Zgrzebnio-
ka 51-52.

Spółdzielnia jakiś czas temu zde-
cydowała się na zakładanie w na-
szych osiedlach spółdzielczych wielo-
letnich łąk kwietnych. My też doczeka-
my się takiej łąki w 2022 roku. Zosta-
nie ona założona na powierzchni oko-
ło 2600 m2 i znajdować się będzie przy 
Alei  Kościelnej, między budynkami 
Walerego Wróblewskiego 53 (tył bu-
dynku) a W. Wróblewskiego 60f i 63I. 
Mamy nadzieję, że poprzez licznie za-
kwitłe kwiaty doda ona koloru nasze-
mu osiedlu.

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław  Hojda  –  przewodni-

czący RO: Rada Osiedla w bieżącym 
roku pracowała w oparciu o wytyczne 
i ustalenia Zarządu SSM a wynikają-
ce z obowiązującego stanu pandemii 
w naszym kraju. W związku z tym, do-
tychczas odbyły się 3 posiedzenia Ra-
dy Osiedla – jedno tuż przed przerwą 
wakacyjną, a dwa kolejne we wrześniu 
i październiku.

Na pierwszym z nich między inny-
mi wysłuchaliśmy informacji kierownik 
administracji Danuty Morawiec na te-
mat wykonania na ten czas planu rze-
czowo-finansowego osiedla i jak wów-

czas wynikało – plany realizowano na 
bieżąco, zgodnie z ustalonymi termi-
nami. Dotyczyło to głównie robót: de-
karskich, ogólnobudowlanych, malar-
skich i stolarskich.

Wysłuchaliśmy również informacji 
z prowadzonych przez administrację 
działań, a w szczególności dotyczą-
cych realizacji wniosków przyjętych 
na zebraniu osiedlowym mieszkańców 
w marcu 2020 roku. Należy podkreślić, 
że wnioski zostały zrealizowane, po-
za jednym dotyczącym ustanowienia 
strefy parkowania na miejscach posto-
jowych „tylko dla mieszkańców osiedla 
Bańgów”. Niezrealizowanie tego punk-
tu wiązało się z ostatecznym stanowi-
skiem Zarządu Spółdzielni, podtrzy-
mującym idee swobodnego parkowa-
nia samochodów na wszystkich osie-
dlach SSM.

Na tym ostatnim zebraniu osiedlo-
wym mieszkańców dosyć mocno za-
akcentowany został problem wyjaz-
du z osiedla „Bańgów”, który spotę-
gowany zostanie jeszcze przy okazji 
budowy kolejnych domów mieszkal-
nych. Wnioskowano wówczas o pilne 
wytyczenie alternatywnej drogi wyjaz-
du z nowo powstającego osiedla do-
mów po drugiej stronie ulicy Bańgow-
skiej. To był ważny głos ze strony za-
niepokojonych mieszkańców. Dziś już 
wiemy, że takie połączenie powstanie 
– droga łącząca DK-94 z Wojkowica-
mi – i jest szansa na to, że już w przy-
szłym roku. Taką informację przeka-
zał Urząd Miasta. To bardzo pozytyw-
na wiadomość. Trudno byłoby bowiem 
sobie wyobrazić wyjazd z osiedla od 
strony Bańgowskiej  na ulicę Henry-
ka Krupanka (DK-94) kiedy już dzisiaj, 
w godzinach szczytu, mamy do czynie-
nia z długim sznurem samochodów.

Na kolejnym posiedzeniu Ra-
dy Osiedla „Bańgów”, we wrześniu, 
otrzymaliśmy zapewnienie od kierow-
nik administracji, że zadania przewi-
dziane na ten rok w dalszym ciągu re-
alizowane są na bieżąco, jak i zaan-
gażowanie środków finansowych na 
ten cel jest zgodne z przyjętymi za-
łożeniami. Do istotnych zadań zreali-
zowanych w tym roku zalicza się mię-
dzy innymi wymiana lamp oświetlenia 
zewnętrznego przy ulicy Władysława 
Reymonta 2-36.

W planie remontów na 2021 rok du-
żym zadaniem było poszerzenie dro-
gi w rejonie Władysława  Reymon-
ta 2-10. W związku z tym opracowano 
szczegółowy projekt, z którego wyni-

ciąg dalszy na str. 11
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os. „Centrum”. W przyszłym roku zabrudzone elewacje os. „Centrum”. W przyszłym roku zabrudzone elewacje 
dalej wiodącym tematem – tu: Powstańców 54Cdalej wiodącym tematem – tu: Powstańców 54C

os „Tuwima”. Takie sytuacje przemawiają za budową os „Tuwima”. Takie sytuacje przemawiają za budową 
dodatkowego parkingu przy ulicy Okrężnejdodatkowego parkingu przy ulicy Okrężnej

os. „Chemik”. Dojazd pożarowy w przyszłym roku  os. „Chemik”. Dojazd pożarowy w przyszłym roku  
– W. Wróblewskiego 59– W. Wróblewskiego 59

os. „Bańgów”. Poszerzenie drogi dopiero w przyszłym os. „Bańgów”. Poszerzenie drogi dopiero w przyszłym 
roku – Wł. Reymonta 2-10roku – Wł. Reymonta 2-10

os. „Centrum”. Decyzją straży pożarnej trzeba os. „Centrum”. Decyzją straży pożarnej trzeba 
poprawić ochronę przeciwpożarową budynków  poprawić ochronę przeciwpożarową budynków  

– Śląska 46, 48– Śląska 46, 48

os. „Tuwima”. Z kolejnych budynków w przyszłym os. „Tuwima”. Z kolejnych budynków w przyszłym 
roku znikną acekole na rzecz termomodernizacji  roku znikną acekole na rzecz termomodernizacji  

– tu: H. Wróbla 3– tu: H. Wróbla 3

os. „Chemik”. Będzie łąka kwietna  os. „Chemik”. Będzie łąka kwietna  
– W. Wróblewskiego 53-60F-63I– W. Wróblewskiego 53-60F-63I

os. „Bańgów”. Bańgowska nie zatka się jeszcze os. „Bańgów”. Bańgowska nie zatka się jeszcze 
bardziej. Będzie alternatywne połączenie do DK-94bardziej. Będzie alternatywne połączenie do DK-94

Głos z Rad OsiedliGłos z Rad Osiedli
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ka, że koszt założonych prac znacznie 
przekraczył założone w planie kwoty. 
Dlatego na wykonanie zadania będzie-
my musieli poczekać do przyszłego ro-
ku, zabezpieczając większe środki fi-
nansowe. Każdy, kto przejeżdża uli-
cą Wł. Reymonta wie, jak wygląda sy-
tuacja na tej drodze. Jest ciasno, ruch 
wahadłowy. Realizacja tego zadania 
na pewno podniesie bezpieczeństwo 
i komfort przejazdu.

Ponadto, Rada Osiedla omówiła i po-
zytywnie zaopiniowała plan rzeczowo-
-finansowy remontów na 2022 rok.

Do najważniejszych zadań, oprócz 
wspomnianego poszerzenia dro-
gi wzdłuż Wł.  Reymonta  2-10, nale-
żeć będą prace ujęte w wieloletnim 
programie robót dotyczących wymia-
ny oświetlenia zewnętrznego, w su-
mie 14 sztuk, między innymi w rejonie 

parkingu przy ulicy Władysława Rey-
monta, a także prace związane z wy-
mianą nawierzchni chodników – przy 
Władysława  Reymonta  26 i remon-
tem odcinka drogi przy Marii  Skło-
dowskiej-Curie  67. Będą prowadzo-
ne również roboty ogólnobudowlane 
– malowanie kolejnych klatek schodo-

wych przy Władysława Reymonta 46 
i 48 i dekarskie przy:

- Marii  Skłodowskiej-Curie  1-3-5, 
11-13-15, 69B,

- Karola Szymanowskiego 6,
a także powstanie nowa wiata śmiet-

nikowa przy ulicy Marii Skłodowskiej-
-Curie 25. Tak wygląda plan przyszło-
roczny i jego najważniejsze punkty.

Podczas ostatniego posiedzenia za-
poznaliśmy się między innymi ze sta-
nem przygotowań osiedla do nadcho-
dzącej zimy. Wygląda na to, że osie-
dle „Bańgów” jest dobrze przygotowa-
ne. Według informacji kierownik ad-
ministracji podjęto działania zarówno 
w sferze technicznej a więc sprzętu 
i uzgodnień z firmą odnośnie zagwa-
rantowania odpowiedniej ilości ludzi 
do pracy w sytuacji znacznych opadów 
śniegu. Ustaliliśmy również kolejność 
odśnieżania. Wykonano też przeglądy 
instalacji centralnego ogrzewania, za-
bezpieczono drzwi wejściowe i okna 
piwniczne, a także zaopatrzono osie-
dle w piasek oraz uzupełniono sprzęt 
potrzebny przy odśnieżaniu.

 rg

Głos
z

Rad Osiedli

ciąg dalszy ze str. 9

SPRAWDŹ STAN SWOJEGO KONTA

Wielki konkurs 2021
Niedawno  witaliśmy  2021  rok, 

a już trzeba będzie się z nim że-
gnać.  Nowy  rok  zbliża  się  bowiem 
milowymi krokami i jest za przysło-
wiowym  pasem.  Póki  co  jego  na-
dejście wydaje się nam jeszcze od-
ległe.  To  jednak  pozory,  gdyż  już 
wkrótce  w korespondencji  wpisy-
wać  będziemy  2022  r.,  myląc  się 
zapewne  na  początku,  bo  z reguły 
przy  zmianie  daty  takie  przypadki 
się nagminnie trafiają.

Tak więc przypominamy o kolejnej 
edycji, Wielkiego konkursu  SSM,  jaki 
Rada Nadzorcza i Zarząd Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 
lat zawsze na koniec danego roku ad-
resują do wszystkich, którzy regularnie 
wnoszą opłaty, a ich niedobór na kon-
cie nie będzie przekraczał łącznie 10 zł 
według stanu na 31. 12. 2021 r.

Podstawowym celem konkursu jest 
zmobilizowanie jak największej gru-
py mieszkańców do zapoznania się 
ze stanem swoich wpłat czynszowych 

i w przypadku stwierdzenia niedobo-
ru – uregulowanie go do końca grud-
nia br.

Zdajemy sobie sprawę, że wiele ro-
dzin posiada różnorakie problemy fi-
nansowe. Jedni z trudnością wiążą ko-
niec z końcem, drudzy świadomie nie 
regulują swoich należności. Utrata pra-
cy, brak dochodów, poważna choroba 
jednego z członków rodziny powodują, 
że ludzie przestają regulować swoje 
zobowiązania. Nie płacąc uważają, że 
mogą zaciągnąć kredyt bez koniecz-
ności załatwiania formalności banko-
wych. Prawda to o tyle, że kredyt ta-
ki należy do najdroższych na rynku, 
a na dodatek uderza w innych miesz-
kańców.

W takiej bowiem sytuacji płynność 
finansowa Spółdzielni może ulec za-
chwianiu, w konsekwencji prowadząc 
do opóźnienia w regulowaniu należ-
ności wobec dostawców usług i me-
diów, a tym samym stanowiąc real-
ne zagrożenie prawidłowej eksploata-

cji, co przecież godzi w nas samych. 
Dodatkowo, dostawcy mają pełne pra-
wo naliczania karnych odsetek od nie-
zapłaconych sum, zaś te mogą stać 
się nadobowiązkowymi zobowiązania-
mi do pokrycia przez Spółdzielnię, czy-
li w konsekwencji przez nas samych.

W Wielkim konkursie może
uczestniczyć każdy mieszkaniec, 

którego należności na koniec roku 
względem SSM są mniejsze  

od 10 złotych.
Zasada ta dotyczy wszelkich 

należności zarówno głównej, jak 
i ewentualnych odsetek z tytułu 

nieterminowych wpłat.
Jak dowodzą minione lata, na wie-

le osób Konkurs działa mobilizują-
co, a koniec roku to właściwy moment 
na uporanie się z zaległościami tak, 
by w Nowy Rok wejść bez finanso-
wych zaszłości i z szansą na uczest-
nictwo w losowaniu cennych nagród 
rzeczowych oraz zwolnienia z czynszu 
w części eksploatacja.

Zasady Wielkiego konkursu:

KAŻDY MIESZKANIEC ZASOBÓW SSM, KTÓRY NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU BĘDZIE POSIADAŁ
MNIEJ NIŻ 10 ZŁOTYCH ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH, UCZESTNICZY W LOSOWANIU NAGRÓD

ORAZ ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI CZYNSZU.
Rozstrzygnięcie konkursu do 15 marca 2022 roku.

DO WYLOSOWANIA 21 NAGRÓD!
Jeżeli nie jesteśmy pewni stanu swojego konta, to możemy skorzystać z e-kartoteki lub sprawdzić go w Dziale 

Czynszów SSM, a w przypadku wszelkich ewentualnych wątpliwości tam je wyjaśnić.

nie Traćmy Czasu – nagrody nie PoCzekają! nie Traćmy Czasu – nagrody nie PoCzekają!
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Wprowadzenie w osiedla spółdzielcze większej bioróżnorodności będzie procesem wymagającym czasu. Za-
mysł  zakładania  wieloletnich  łąk  kwietnych  na  terenie  Spółdzielni  jest  wciąż  na  początkowym  etapie,  to 

pierwsze kroki, ale wiosną przyszłego roku będą już cztery…

Kwietne dywany zamiast trawników
Co mamy dzisiaj?

Pierwsza łąka kwietna w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej założona została w osiedlu 
„Węzłowiec” na przełomie 2020/2021 
roku, w rejonie budynków Władysława 
Jagiełły  5-7-9 a ciągiem handlowym 
przy Grunwaldzkiej. Po pierwszym 

sezonie, w którym dominowały kwiaty 
jednoroczne jest optymizm. Rzeczywi-
ście, jak oczekiwano, monotonię traw-
nika wzbogacały w kolejnych miesią-
cach ogromne ilości różno-
barwnych kwiatów. Zobaczy-
my, jak zachowywać się bę-
dzie łąka w przyszłym roku, 
jakie będą warunki pogodo-
we, bo ma to istotne znacze-
nie. Od wiosny wschodzić ma-
ją rośliny wieloletnie, i to one 
będą tymi dominującymi.

Kolejne miejsce na tere-
nach zarządzanych przez 
Spółdzielnię, gdzie utworzo-
no kwietną łąkę (we wrześniu) 
to dotychczasowy pas zieleni 
wzdłuż ulicy ks. Jana Kapicy, na wyso-
kości osiedla „Młodych” vis a vis – ad-
ministracji „Chemik” i Szkoły Podstawo-
wej nr 1. To pokłosie złożonego przez 
Stowarzyszenie „NASZ DOM” w De-
partamencie Infrastruktury i Środowi-
ska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii  wniosku, wcześniej aproba-
ty ze strony Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej będącej administrato-
rem terenu i wypełnieniu potrzebnych 
formalności do uczestniczenia w sze-
roko zakrojonym metropolitalnym pro-
gramie „Metropolitalne Łąki Kwietne”. 
W ostatnich tygodniach odbyły się dwie 
uprawy, w tym druga połączona ze 
wstępnym wysiewem nasion.

Jednym z kluczowych elementów 
projektu jest również aspekt edukacyj-
ny, stąd pod koniec października od-
były się warsztaty z udziałem miesz-
kańców – członków Stowarzyszenia 
„Nasz Dom”, a prelekcji przysłuchi-
wali się również wyznaczeni pracow-
nicy wszystkich administracji. Oprócz 

wskazania pozytywów zakładania 
wieloletnich miejskich łąk kwietnych, 
w części praktycznej na powstającej 
łące przy ulicy ks. J. Kapicy uczestni-

cy mogli przekonać się jak faktycznie 
(w telegraficznym skrócie) wyglądają 
etapy ich zakładania – od przygoto-
wania terenu, przez techniki i metody 
siewu, co też w praktyce wspólnie na 
miejscu uczyniono, po ubijanie. Pierw-
sze efekty zasianej łąki kwietnej mają 
pojawić się wiosną.

Już nie tylko w Bytkowie
W przyszłym roku jeszcze w dwóch 

innych lokalizacjach zasobów SSM 
będą rosły łąki kwietne:
-  w osiedlu „Bańgów” przy głównym 

chodniku, na wysokości budyn-
ków  Marii  Skłodowskiej-Curie  
33-43-45 i Karola  Szymanow-
skiego 6-12,

- w bytkowskim osiedlu „Chemik” wo-
kół jednego z głównych osiedlo-
wych chodników, tzn. Alei Kościel-
nej, na wysokości budynków Wale-
rego  Wróblewskiego  53-60F-63I 
i Niepodległości 66.

W listopadzie, jak zapowiada Joan-
na  Karweta z firmy zakładającej na 

zlecenie SSM łąki kwietne, dojdzie 
na tych terenach do pierwszej uprawy 
z wykorzystaniem glebogryzarki sepa-
racyjnej. Wierzchnia warstwa obec-

nych trawników pójdzie pod 
spód, na czym zyska gle-
ba, do której w późniejszym 
czasie trafią nasiona. Drugi 
etap prac, w tym oczyszcze-
nie terenu z kamieni i chwa-
stów nastąpi wczesną wio-
sną. W tym też czasie po-
jawią się w tych miejscach 
domki dla owadów (zapyla-
czy) oraz tablice edukacyjne. 
Wzorem pierwszej bytkow-
skiej łąki założonej w osie-
dlu „Węzłowiec”, i tutaj zasto-

sowana zostanie mieszanka nasion 
w układzie: 30% rośliny jedno i 70% 
wieloletnie.

Co ciekawe, jeszcze na przełomie 
października i listopada na wspomnia-
nej bytkowskiej łące rosną kwiaty, ja-
kie pokazały się po wrześniowym po-
kosie. To dowodzi, że łąki kwietne „ży-
ją” przez większą część roku i… potra-
fią zaskakiwać.

Dlaczego kierunek łąka
Przy okazji relacjonowania postępów 

z zakładania łąk kwietnych w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, trzeba powtarzać i podkreślać 
znaczenie tego, co ich orędownicy gło-
szą, mając na myśli m.in. osiedla mie- 

 Teren przyszłej łąki kwietnej w „Bańgowie” Teren przyszłej łąki kwietnej w „Bańgowie”

„Metropolitalne Łąki Kwietne” to program, w którym „Metropolitalne Łąki Kwietne” to program, w którym 
istotny jest również walor edukacyjny,  istotny jest również walor edukacyjny,  
tu: przyszła łąka przy ul. ks. J. Kapicytu: przyszła łąka przy ul. ks. J. Kapicy

Fragment terenu przyszłej łąki  w os. „Chemik”Fragment terenu przyszłej łąki  w os. „Chemik”
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Przezimują w domkach
Widok sympatycznych kolczastych stworzeń w osiedlach spółdzielczych nie powinien nas już mocno dziwić. 

Jeże przystosowały się do życia w mieście, choć najtrudniejszy zimowy okres, zwłaszcza dla młodych osob-
ników, właśnie nadchodzi. Na przełomie października i listopada w osiedlach SSM, w miejscach ustronnych poja-
wiło się kilkadziesiąt małych domków.

Życie „jeża miejskiego”
Jeże wędrują wśród traw, chowają się w krzakach, przeci-

nają nam niekiedy drogę na chodniku czy ulicy, najczęściej 
wieczorem i nocą – prowadzą nocny tryb życia. W dzień 
żerują tylko po ulewnych deszczach. Żywią się ślimakami, 
dżdżownicami, owadami, małymi gryzoniami – czytaj my-
szy. Można powiedzieć, że są nawet pożyteczne. Niegroź-
ne, wbrew kolczastej „zbroi”, jaką noszą. Z perspektywy te-
go małego ssaka życie w osiedlu wielomieszkaniowym nie 
należy jednakże do najłatwiejszych. Potencjalne zagroże-

nia są niemal na każdym kroku: rozjechanie przez samo-
chód, śmierć przy koszeniu trawników, celowe wyrządzanie 
krzywdy przez człowieka czy brak odpowiedniego schronie-
nia w okresie zimy, kiedy jest pora hibernacji – przeciwnie 
niż w lesie, parku czy łące. A jed-
nak w sąsiedztwie siedzib ludzkich 
zamieszkują. Przyczyn przemiesz-
czania się jeży ze środowiska, 
które było ich naturalnym miej-
scem życia na tereny zurbanizo-
wane fachowcy dopatrują się kil-
ka. To między innymi zmiana spo-
sobu zagospodarowania terenów 
rolnych, powstawanie zróżnicowa-
nych i zasobnych w pokarm tere-
nów zurbanizowanych. Niektórzy nawet określają to zjawi-
sko „krzykiem rozpaczy zanikającego gatunku”. Jeże, jedne 

z najstarszych ssaków na Ziemi, są dziś gatunkiem chronio-
nym, zagrożonym wyginięciem. 

Pomoc na zimę
W związku z tym, podejmuje się różnego rodzaju inicja-

tywy, mogące pomóc podtrzymać ten gatunek. Rozdyspo-
nowanie ponad 20 drewnianych domków (po 3 na każde 
z siedmiu osiedli SSM) jest jakąś symboliczną odpowiedzią 
na to. Małą inicjatywą, która nie zaszkodzi, a może kilku-
dziesięciu jeżom uratować życie podczas nadchodzącej zi-
my. Podczas swojej pierwszej zimy ginie nawet 70% mło-

dych osobników. Drewniane domki schowane są w cieniu 
drzew, krzewów, obsypane liśćmi i gałęziami, w taki sposób, 
by przypominały naturalnie stworzone gniazdo do hibernacji. 

Może być to równocześnie pewna wskazówka dla opieku-
nów ogródków przy bu-
dynkach, którzy z pew-
nością nieraz natknęli się 
na baraszkującego jeża. 
Gdy zamieszka w okoli-
cy, problem nadgryzio-
nych przez ślimaki roślin 
będzie mniejszy. Istnie-
je przekonanie, że obec-
ność tego małego ssaka 
przynosi szczęście…

Domki  dla  jeży  ufundowała  firma  sprzątająca  nasze  osiedla 
F.H.U. „Skorpion”. Rafał Grzywocz

Czy wiesz, że jeże:
- zapadają w sen zimowy, który trwa nawet 5 miesięcy,
- jednej nocy potrafią podreptać nawet 2 kilometry,
- samica potrafi urodzić nawet 9 małych,
- w Polsce – i nie tylko – są pod ochroną. Prawo 

zakazuje ich hodowania, rozmnażania i sprzedawania,
- w Starożytnym Rzymie igły jeży służyły jako wrzeciona. 

Wbijano je także w wymiona krów, aby odzwyczaić 
młode cielaki od mleka.

Jeden z rozmieszczonych w osiedlach  Jeden z rozmieszczonych w osiedlach  
domków dla jeżydomków dla jeży

Jestem sympatyczny?Jestem sympatyczny?

szkaniowe takie jak nasze. Wskazują 
trzy korzyści z tego wynikające. Trzy 
razy „e”:
- ekologia, czyli wprowadzenie róż-

norodności biologicznej – licznych 
kwiatów i zwierząt, które za nimi 
się pojawią, w miejsce większych 
połaci stale koszonych trawników, 
które niektórzy miłośnicy przyrody 
określają jako „ładne, ale martwe”. 
To również swoisty oczyszczacz 
powietrza, wyłapujący z atmosfery 
szkodliwe pyły zawieszone,

- ekonomia, czyli ważny z punktu wi-

dzenia zarządcy terenu, fakt że łą-
kę kwietną kosi się raz, maksymal-
nie dwa razy w roku kosą spalino-
wą, w przeciwieństwie do zwykłych 
trawników, koszonych 3-5 razy,

- estetyka, czyli wizualna sfera łąki. Dy-
wan kwietny wtopiony w krajobraz 
osiedla budynków wielorodzinnych. 
Jak to wygląda w praktyce, przeko-
nali się już mieszkańcy „Węzłowca”.

Jednym z głównych argumentów, któ-
re przekonują władze Spółdzielni do 
pójścia w kierunku takiego rozwiązania 
jest podejście mieszkańców do kwe-

stii koszenia trawników, a konkretniej 
częstotliwości wykonywania pokosów. 
Część uważa, że należy kosić regular-
nie, inni – by dać trawie „oddech”. Wy-
daje się, że łąka kwietna może pogo-
dzić  strony: jest estetyczna i rzadko 
koszona. Nie należy jednak spodziewać 
się, że takie projekty powstawać będą 
w przyszłych latach na wszystkich traw-
nikach wokół budynków. Raczej chodzi 
o zagospodarowanie większych zielo-
nych połaci – około 2-4 tysięcy metrów 
kwadratowych, także takich, które dzie-
lą chodniki. Rafał Grzywocz
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle „Bańgów”
W ostatnich tygodniach oddano do 

użytku nowy zabudowany śmietnik 
z furtką na zamek patentowy przy uli-
cy Władysława  Rymonta  8-10. Je-
go użytkownikami są mieszkańcy 
ośmiu pobliskich klatek scho-
dowych. Obok zabudowy na 
utwardzonym terenie zna-
lazło się miejsce dla kolo-
rowych pojemników na su-
rowce wtórne oraz dla strefy 
składowania odpadów wiel-
kogabarytowych. W ten spo-
sób uporządkowano następ-
ny rejon osiedla „Bańgów”, je-
śli chodzi o odpady komunal-
ne gromadzone zbiorczo. Ko-
lejnym takim miejscem, gdzie 
ta kwestia zostanie w iden-
tyczny sposób uporządkowa-
na to śmietnik wraz z otocze-
niem w rejonie Marii  Skłodowskiej-
-Curie 1.

Kolejnym problemem, któremu trzeci 
rok z rzędu poświęca się więcej uwa-
gi jest oświetlenie zewnętrzne osiedla. 
Stare betonowe słupy, ich wygląd, jak 
i sama jakość oświetlenia pozostawia-
ją miejscami wiele do życzenia. Jakiś 
czas temu administracja w uzgodnie-
niu z Radą Osiedla wyznaczyły sobie 
za priorytet systematyczną ich wymia-
nę. W ostatnich tygodniach, zgodnie 
z planem remontów, wymieniono więc 
kolejne – w rejonie Władysława Rey-
monta 2-28-36.

W tym roku dużo uwagi poświęca się 
również robotom dekarskim na dasz-
kach nad wejściami do klatek scho-
dowych. Poza wymianą poszycia da-
chowego montowane są również ryn-
ny i rury spustowe, czyli odprowadze-
nie wody, którego dotychczas w takiej 
formie nie było. Jest to rozwiązanie 
mające na celu zminimalizowanie pro-
blemu pojawiającego się od czasu do 
czasu przy niektórych adresach „za-
stania się” wody na daszku i w kon-
sekwencji przecieku do klatki. Więk-
szy zakres prac, obejmujący wiele 
adresów jest więc w pewnym sensie 
„dmuchaniem na zimne”. Ostatnio ta-
kie prace realizowano między innymi 
przy Władysława  Reymonta  46-56. 

Łącznie będzie to około 30 klatek 
schodowych.

Z innych prac, o jakich można wspo-
mnieć, które zrealizowano w ostatnich 
tygodniach to między innymi:

- wykonanie nowych zadaszeń nad 

balkonami przy Władysława  Rey-
monta 36 i Marii Skłodowskiej-Curie 
39 (z partycypacją w kosztach ze stro-
ny mieszkańców),

- wymiana okien piwnicznych przy 
ulicy Marii  Skłodowskiej-Curie  
17-19, 21, 23,

- odremontowanie schodów do kla-
tek przy Wł. Reymonta 50 i 54.

W październiku, zgodnie z wymoga-
mi dotyczącymi RODO, w miejscach 
objętych monitoringiem osiedlowym 
pojawiły się tablice informujące o tym 
między innymi, że teren jest monito-
rowany i kto jest administratorem da-
nych osobowych.

W najbliższych planach admini-
stracji z kolei jest między innymi wy-
miana okien piwnicznych na tzw. II 
nieruchomości, czyli 4 budynkach 
przy ulicy Marii  Skłodowskiej-Cu-
rie 61-89.

Osiedle „Młodych”
Kolejne tygodnie przynoszą postę-

py prac na budynku przy ulicy Jana 
Stęślickiego  3-6, gdzie w tej chwili 
prowadzona jest termomodernizacja. 
Oprócz dużych robót elewacyjnych, 
wykonuje się też inne, towarzyszące-
mu, mające poprawić ogólną estety-
kę budynku – niedawno odnowiono 
między innymi murki przy zejściach do 
dawnych komór zsypowych.

Poza tym, sporo uwagi poświęca 
się kwestii bezpieczeństwa budynków. 
Kolejny budynek (ZHP 9) poddany zo-
stał przeglądowi i na tej podstawie wy-
konywana jest naprawa (odtworzenie) 
instalacji odgromowej. 

Przy ulicy Teatralnej  3 przystąpio-
no do montażu pionowych i poziomych 
korytek, do której przełożone zostaną 
możliwie wszystkie instalacje teletech-
niczne znajdujące się na korytarzu. To 
zadanie poprzedza malowanie całej 
klatki schodowej.

Rozkopany chodnik i dro-
ga dojazdowa przy Alei Mło-
dych  3-6 to konsekwencja 
podjętych na zlecenie Aqua 
Sprint sp. z o.o. prac mają-
cych na celu wymianę nie-
drożnego odcinka kanalizacji.

W listopadzie kontynuowane 
będą kolejne przeglądy instala-
cji gazowej i przewodów wenty-
lacyjnych przy kolejnych adre-
sach, tj.: Bohaterów  Wester-
platte 4-12 i Alei Młodych.

Osiedle „Centrum”
Zaplanowany na ten rok 

chodnik od budynku przy Po-
wstańców 54C w kierunku głównej uli-
cy, ciągu handlowego i przystanku au-
tobusowego jest już odremontowany. 
Wykonanie tej pracy domknęło zada-
nie wymiany nawierzchni chodników 
w tym rejonie osiedla.

Z podobnych prac, w innej części 
osiedla pojawiła się potrzeba przeło-
żenia kostki brukowej w drodze dojaz-
dowej do garaży segmentów G11-G12 
przy ulicy Michałkowickiej.

Z większych pozycji planu remon-
tów niewiele pozostało do wykonania 
jeszcze w tym roku. Do zaplanowa-
nych zadań, które wpłyną na estetykę 
części osiedla, na pewno zalicza się 
zaplanowana wymiana starych, beto-
nowych słupów oświetlenia ulicznego 
stojących przy drodze dojazdowej przy 
ulicy Kruczej 2-3.

Spora część prac poświęcona jest 
realizacji zgłoszeń mieszkańców do-
tyczących mniejszych bądź większych 
awarii. Są to między innymi prace 
związane z wymianą odcinków pionów 
wodnych (ostatnio przy np. Komuny 
Paryskiej  1, 3, Śląskiej  46B). Zreali-
zowano też postulat wymiany ławki 
przy ulicy Spokojnej 3.

W listopadzie ekipa remontowa przy-
stąpi do malowania klatek schodo-
wych przy ulicy Jedności 1A, B, C.

ciąg dalszy na str. 19

os. „Węzłowiec”. Trwa remont balkonów os. „Węzłowiec”. Trwa remont balkonów 
 – Wł. Jagiełły 1A – Wł. Jagiełły 1A

Elewacje, odgromy, oświetlenie
W ostatnim kwartale roku nadal są prace do wykonania, jakie ujęte są 

w rocznych planach remontowych -zarówno na zewnątrz budynków, 
jak i wewnątrz klatek schodowych. Są i takie, które wychodzą niespodzie-
wanie… Oprócz tego, dużo uwagi poświęca się w tym czasie jesiennym po-
rządkom. 
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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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zapomnij 

posprzątać 
po swoim 

pupilu!

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
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os. „Chemik”. Nowa nawierzchnia drogi i parkingu  os. „Chemik”. Nowa nawierzchnia drogi i parkingu  
– W. Wróblewskiego 61-63– W. Wróblewskiego 61-63

os. „Młodych”. Termomodernizacja budynku postępuje os. „Młodych”. Termomodernizacja budynku postępuje 
 – J. N. Stęślickiego 3-6 – J. N. Stęślickiego 3-6

os. „Młodych”. Roboty towarzyszące termomodernizacji  os. „Młodych”. Roboty towarzyszące termomodernizacji  
– J. N. Stęślickiego 3-6– J. N. Stęślickiego 3-6

os. „Michałkowice”. Przez ostatnie tygodnie remontowano os. „Michałkowice”. Przez ostatnie tygodnie remontowano 
balkony – Stawowa 11Abalkony – Stawowa 11A

os. „Centrum”. Kolejny chodnik z nową nawierzchnią os. „Centrum”. Kolejny chodnik z nową nawierzchnią 
– Powstańców 54C– Powstańców 54C

os. „Węzłowiec”. Po glonach na elewacji nie ma śladu os. „Węzłowiec”. Po glonach na elewacji nie ma śladu 
– Wł. Jagiełły 7– Wł. Jagiełły 7

os. „Bańgów”. Kolejny etap wymiany oświetlenia os. „Bańgów”. Kolejny etap wymiany oświetlenia 
ulicznego zakończony – Wł. Reymontaulicznego zakończony – Wł. Reymonta

Jesienne porządki są wszędzieJesienne porządki są wszędzie

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

Elewacje, odgromy, oświetlenieElewacje, odgromy, oświetlenie
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os. „Bańgów” - Nowe stanowisko kontenerowe os. „Bańgów” - Nowe stanowisko kontenerowe 
z wytyczonym miejscem dla gabarytów  z wytyczonym miejscem dla gabarytów  

– Wł. Reymonta 8-10– Wł. Reymonta 8-10

os. „Tuwima”. Już po malowaniu  os. „Tuwima”. Już po malowaniu  
– H. Wróbla 6A, B– H. Wróbla 6A, B

os. „Centrum”. Wkrótce wymiana os. „Centrum”. Wkrótce wymiana 
lamp ulicznych – Krucza 2-3lamp ulicznych – Krucza 2-3

os. „Tuwima”. Wymieniono przyłącze os. „Tuwima”. Wymieniono przyłącze 
kanalizacji i przełączono instalację kanalizacji i przełączono instalację 
deszczową do głównego kolektora deszczową do głównego kolektora 

 – H. Wróbla 2E – H. Wróbla 2E

os. „Bańgów”. Kolejny śmietnik do remontu  os. „Bańgów”. Kolejny śmietnik do remontu  
– M. Skłodowskiej-Curie 1– M. Skłodowskiej-Curie 1

os. „Chemik”. Remont klatek w toku  os. „Chemik”. Remont klatek w toku  
– Niepodległości 59C, D– Niepodległości 59C, D

os. „Bańgów”. Nowe os. „Bańgów”. Nowe 
odprowadzenie wody z daszków  odprowadzenie wody z daszków  

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

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

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL

s-
69

4/
10

-2
0

KUPIĘ MIESZKANIE  
ZA GOTÓWKĘ

TEL. 604-994-275

s-568/7-21

os. „Chemik”. Wybrukowano ciąg pieszo-jezdny  os. „Chemik”. Wybrukowano ciąg pieszo-jezdny  
– W. Wróblewskiego 61-63– W. Wróblewskiego 61-63

os. „Bańgów”. W miejscach objętych monitoringiem os. „Bańgów”. W miejscach objętych monitoringiem 
pojawiły się tablice informacyjnepojawiły się tablice informacyjne

os. „Michałkowice”. Wyremontowano według potrzeb os. „Michałkowice”. Wyremontowano według potrzeb 
stopnice schodowe – ul. Przyjaźnistopnice schodowe – ul. Przyjaźni

os. „Michałkowice”. Trwa odnawianie elewacji  os. „Michałkowice”. Trwa odnawianie elewacji  
– Stawowa 7– Stawowa 7
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Osiedle „Węzłowiec”
Jeszcze kilka tygodni temu elewację 

budynku przy ulicy Władysława  Ja-
giełły  7 szpeciły ciemnozielone pla-
my, dziś już nie ma po nich śladu. Trwa 
systematyczne przywracanie przyzwo-
itego wyglądu kolejnym elewacjom, 
(nie tylko na „Węzłowiec”), które do-
tknęła w ostatnich czasach korozja 

biologiczna. W skali całej Spółdziel-
ni to dziś jedno z najważniejszych wy-
zwań.

Są również budynki, które znalazły 
się w kilkuletnim programie renowa-
cji elewacji. Wśród nich budynek przy 
Grunwaldzkiej 6. Od dobrych kilku ty-
godni trwają tam prace na rusztowa-
niach.

Administracja zleciła remont balkonów 
(m. in. malowanie czół balkonowych, 
według potrzeby remont posadzek) przy 
ulicy Władysława Jagiełły 1A.

Pokłosiem wniosków z rocznych 
przeglądów wentylacyjnych budynków 
spółdzielczych są prace obejmujące 
montaż nowych nasad kominowych 
połączone z remontem kominów na 
dachach. W tym zakresie są, nieste-
ty, duże potrzeby remontowe. Ostat-
nio takie prace wykonano między inny-
mi przy: Władysława Jagiełły 7D, 9A, 
13A, B. W trakcie są prace przy Grun-
waldzkiej  5C, 6B. W dalszej kolejno-
ści wykonawcy przeniosą się na bu-
dynki przy Władysława Jagiełły 31A, 
B i 39D.

Przed okresem zimowym jednym 
z zadań administracji jest przegląd 
dróg i uzupełnienie ewentualnych 
ubytków. Taka potrzeba była między 
innymi przy: Władysława  Jagiełły  3, 
15, 25, 33E, 35, 39.

W listopadzie odbywają się kolejne 
przeglądy przewodów wentylacyjnych 
i instalacji gazowej w budynkach.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Zakończyło się malowanie klatek 

schodowych przy ulicy Hermana Wró-
bla 6A i B. Do ukończonych prac na-
leży dopisać również remont poszycia 

dachowego przy ulicy Wojciecha Kor-
fantego 1A. 

Ważnym zadaniem, jakiemu poświę-
ca się dużo uwagi jest ochrona odgro-
mowa budynków. Administracja zleciła 
przegląd instalacji odgromowych bu-
dynków przy ulicy Okrężnej  i według 
potrzeb jest ona naprawiana od dachu 
do ziemi.

Ostatni kwartał roku to również czas 
przeglądów przewodów wentylacyj-
nych i instalacji gazowej. W tej chwili 
prowadzone są one przy ulicach:

- Okrężnej,
- Leśnej,
- ks. Jana Kapicy 5.
Trwa wymiana przyłącza kanalizacji 

sanitarnej oraz przełączenie instala-
cji deszczowej do kolektora deszczo-
wego przy ulicy Hermana Wróbla 2E. 
W ten sposób zminimalizowane zosta-
nie zagrożenie zalania w budynku.

Osiedlowi konserwatorzy dokonują 
przeglądu dachów garaży i pawilonów 
usługowo-handlowych pod kątem sta-
nu rynien i rur spustowych.

Osiedle „Michałkowice”
Balkony, dachy, schody. Tymi spra-

wami zajmuje się osiedlowa admini-
stracja w ostatnim kwartale roku. Ko-
lejny segment balkonowy, jaki podda-
wany jest remontowi od kilku tygodni 
to Stawowa 11A. Kluczowym elemen-

tem prac jest wykonanie nowych balu-
strad balkonowych.

Jednym z wyznaczonych tegorocz-

nych priorytetów są również roboty 
dekarskie. Na podstawie przeglądów 
stanu technicznego dachów budyn-
ków i liczbie zgłoszeń od mieszkań-
ców w ADM związanych z przecieka-
mi po intensywnych opadach deszczu 
zdecydowano się zintensyfikować pra-
ce w tym zakresie. W tym roku było to 
przy kilkunastu adresach, a ostatnio 
między innymi przy:

- Kościelnej 36A i C,
- Władysława Sikorskiego 4D,
- Obrońców Warszawy 1.
Zlecono również wymianę rynien nad 

balkonami wraz z pasem podrynno-
wym w trzech budynkach SSM ulicy 
Władysława Andersa – 4, 6 i 8.

Przed sezonem zimowym admini-
stracja zleciła remont/wymianę stop-
nic schodowych schodów prowadzą-
cych do klatek schodowych. Spękane 
i ukruszone pojedyncze stopnice scho-
dowe wykonano (lub będą wykonane) 
między innymi przy ulicy: Przyjaźni 
10, 10B, 18, 22D, 42B, 48B.

Trwa naprawa daszku nad wejściem 
do budynku przy ulicy Przyjaźni 44.

Osiedle „Chemik”
Największe w tej chwili prowadzone 

w osiedlu prace dotyczą remontu dro-
gi i parkingu przy wieloklatkowym bu-
dynku Walerego Wróblewskiego 61-
63. To drugi etap tego dużego zada-
nia polegającego na kompleksowej 
wymianie:

- nawierzchni drogi dojazdowej do 
budynku,

- ciągu pieszo-jezdnego,
- dojść do klatek schodowych,
- utwardzeniu terenu, na którym par-

kują kierowcy.
Inne duże zadanie, jakie aktualnie 

realizowane jest w osiedlu „Chemik” 
dotyczy malowania klatek schodowych 
budynku przy Niepodległości  57-59. 
Do wykonania pozostały jeszcze klatki 
59C i D, które są w trakcie robót.

W planach administracji na ten rok 
są jeszcze przewidziane dwie klatki – 
Alfonsa Zgrzebnioka 51A i B. 

Problem regularnego zalewania piw-
nicy, jaki występował w budynku przy 
ulicy Walerego  Wróblewskiego  73 
zmusił administrację do podjęcia kon-
kretnych czynności, mających go zmi-
nimalizować. W październiku zajęto 
się wymianą przyłącza kanalizacji. rg

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

Elewacje, odgromy, oświetlenie

ciąg dalszy ze str. 14

os. „Młodych”. Wymiana odcinka kanalizacji wiąże się z ingerencją os. „Młodych”. Wymiana odcinka kanalizacji wiąże się z ingerencją 
w teren – Aleja Młodych 3-6w teren – Aleja Młodych 3-6
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Zmiana definicja dochodu. Podstawa przeciętne wynagrodzenie 
w gospodarce narodowej

Korzystniejsze zasady
Od kilku miesięcy, a dokładnie od 1 lipca 2021 roku, obowiązuje no-

welizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Nowela wprowa-
dziła nowy sposób ustalania kryterium dochodowego, jak i wyliczenia do-
chodów.

Najistotniejsze zmiany w przyznawa-
niu dodatków mieszkaniowych to:
- zmiana definicja dochodu, który bę-

dzie teraz ustalany na zasadach po-
danych w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 111). Kryterium dochodowe bę-
dzie się odnosić do przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej (w dniu złożenia wniosku), 
a nie jak dotychczas do najniższej 
emerytury.

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

Komu przysługuje świadczenie?
Dodatek mieszkaniowy jest formą 

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

spełniające kryterium metrażowe;
- spełniających kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe
Przez gospodarstwo domowe rozu-

mie się gospodarstwo:
•  prowadzone przez osobę ubiegają-

cą się o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego,

•  samodzielnie zajmującą lokal miesz-
kalny,

•  lub gospodarstwo prowadzone 
przez tę osobę wspólnie z małżon-
kiem i innymi osobami stale z nią 
zamieszkującymi i gospodarujący-
mi, które swoje prawa do zamiesz-
kiwania 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 gospo-
darstwa domowego nie przekroczył:
-  40%  przeciętnego  wynagrodze-

nia  w gospodarstwie  jednooso-
bowym,

-  30%  w gospodarstwie  wielooso-
bowym.

Od 1 lipca br. kryterium dochodowe 
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 opodatkowa-

niu na zasadach określonych w art. 
27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 
30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1387, z późn. zm. 3), pomniejszone 
o koszty uzyskania przychodu, na-
leżny podatek dochodowy od osób 
fizycznych, składki na ubezpiecze-
nia społeczne niezaliczone do kosz-
tów uzyskania przychodu oraz skład-
ki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Dochód z działalności podlegają-
cej opodatkowaniu na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podat-
ku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fi-
zyczne.

3. Inne dochody niepodlegające opo-
datkowaniu na podstawie przepi-
sów o podatku dochodowym od 
osób fizycznych. Wykaz obejmuje 
kilkanaście 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 elektrycz-
nej 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-po-

mocy/dodatek-mieszkaniowy

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo
zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!
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Ciekawe  kiedy  zrozumiemy, że 
niszczymy swoje, a niszcząc zubaża-
my remontowe budżety nie mówiąc 
o fatalnym wpływie na wygląd, nasze-
go budynku czy jego otoczenia.

Zapraszając do lektury odbierajmy 
prezentowany wykaz nie jako zesta-
wienie zniszczonych przedmiotów, lecz 
jako listę zbędnych wydatków. Przypo-
minamy, że każda celowa dewastacja 
czegoś, co mogłoby służyć miesiącami, 
latami to zbędne wydatki nawet, jeże-
li koszt wynosi parę złotych. Ten ekstra 
koszt, pokrywany z naszych wpłat, to 
po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. 
Pamiętajmy!!! O ile z jednym groszem 
liczyć się zbytnio nie musimy, tak oce-
an groszy wielu chciałoby mieć.

A w osiedlach zanotowano:
„Młodych”

- Szarych  Szeregów  3 – skradziono 
właz do studzienki kanalizacyjnej.

„Centrum”
- Powstańców 54C – zniszczono sa-

mozamykacz w drzwiach wejściowych 
do budynku.

„Michałkowice”
- Pocztowa  11 – podpalono pojem-

nik PCK.
im. Juliana Tuwima

-  Okrężna plac zabaw – zniszczono 
furtkę,

- Wojciecha  Korfantego  15B  i Her-
mana Wróbla  15 – urwano klamki 
w drzwiach wejściowych do klatek 
schodowych. pes

Nie daj się oszukać, okraść
Przed oszustami różnej maści ostrzegamy dość często. Materiały te szczególnie kierujemy do osób starszych. 

Oszuści bezwzględnie wykorzystują Waszą dobroć  i łatwowierność  i nie mają najmniejszych skrupułów, by 
dorwać się do Waszych pieniędzy. Dla nich nie ma żadnych świętości. Liczy się cel, a jest nim kasa.

Oszustwo „na wnuczka” jest często 
nagłaśniane. Mimo przestróg ofiar na-
dal nie brakuje. Jej modyfikacją jest 
metoda „na  policjanta”.  Perfidia po-
lega na tym, że wmawia się starszym 
osobom, że ich pieniądze pomogą np. 
w schwytaniu przestępców.

Kieszonkowcy  działają przeważ-
nie w grupach kilkuosobowych, mogą 
wśród nich być dzieci lub kobiety, czę-
sto elegancko ubrani.

Jak chronić się przed kieszonkow-
cem:

- pieniądze (szczególnie większą go-
tówkę) nośmy w kilku różnych miej-
scach – w ten sposób, jeżeli nawet 
złodziej nas okradnie, nie utracimy 
wszystkich,

- w miejscach zatłoczonych trzymaj-
my torebkę (zamkniętą!) przed sobą, 
dotyczy to również plecaków,

- nie nośmy portfeli w tylnych kiesze-
niach spodni (głównie panowie),

- zwracajmy uwagę na nasze kie-
szenie i torebki, szczególnie, gdy na-
gle wokół nas zrobi się tłoczno, a z sy-
tuacji nie wynika, aby ten tłok był ko-
nieczny,

- otwierając portfel, portmonetkę nie 
prezentujmy całej zawartości,

- jeżeli  korzystamy  z karty  ban-
komatowej pamiętajmy, że numeru 
PIN nie wolno zapisywać na tej kar-
cie, najlepiej po prostu go zapamiętać. 
Jeżeli mamy kłopoty z zapamiętaniem 
numeru PIN należy zapisać go na kart-
ce i dobrze schować, ale nie tam gdzie 
trzymamy również kartę bankomatową.

Na nasze pieniądze
czyhają inni pozbawieni skrupułów 

osobnicy. Oszuści wykorzystują każ-
dą nadarzającą się okazję i podszy-
wają się pod przeróżne osoby w tym 
szczególnie pod przedstawicieli pro-
fesji o wielkim społecznym autoryte-
cie i zaufaniu. Apelujemy o ostrożność 
i czujność w kontaktach z nieznajomy-
mi „odwiedzającymi” nasz dom.

Pamiętajmy!
- będąc w domu zawsze zamykaj 

drzwi wejściowe na zamki, nie otwieraj 
drzwi bez sprawdzenia, kto i po co przy-
szedł – spójrz przez wizjer i zapytaj,

- jeśli zjawił się przedstawiciel ja-
kiejś instytucji, np. banku, administra-
cji, elektrowni czy gazowni, bez otwie-
rania drzwi sprawdź telefonicznie, czy 
był on do Ciebie kierowany. Jeśli nie 
masz telefonu poproś, aby przyszedł 
z sąsiadem mieszkającym obok,

- jeśli musisz kogoś wpuścić, nie 
zostawiaj go ani na chwilę samego 
w mieszkaniu – najlepiej, żeby towa-
rzyszyli Ci wtedy sąsiedzi lub ktoś z ro-
dziny,

- nie dawaj żadnych pieniędzy akwi-
zytorom czy inkasentom i nie podpi-
suj z nimi żadnych umów - każda sza-
nująca się firma transakcje zawiera 
w swojej siedzibie lub za pośrednic-
twem poczty,

- nie przekazuj żadnych pieniędzy 
osobom telefonicznie podającym się 
za członków Twojej rodziny lub pro-
szących o przekazanie pieniędzy po-
przez jakiegoś pośrednika,

- mając w domu pieniądze, schowaj 
je w miejscu trudno dostępnym.

Obecnie powszednie są wyłudzenia 
internetowe  i telefoniczne. Uważaj-
my na kontakty telefoniczne z niezna-
nymi numerami.

Bywa tak, że ktoś prosi o potwierdze-
nie rozmowy poprzez naciśnięcie krzy-
żyka na aparacie i to wystarczy. Po-
twierdzenie rusza w świat i ląduje na 
drugim jego końcu np. na jakiejś sek-
slini, a wraca jako potężny rachunek 
za połączenie telefoniczne. Reklama-
cja nic nie da sami telefonowaliśmy.

Niestety, do grona tego dołącza-
ją mniej rzetelne firmy oferujące te-
lefonicznie przeróżne rzeczy, usługi. 
Ich działanie polega głównie na prze-
milczaniu istotnych warunków jakiejś 
umowy. Uważajmy na powiedzenie 
TAK, gdyż rozmowy telefoniczne są 
nagrywane, co wystarczy by zawrzeć 
umowę. Nie podpisujmy też bez prze-
czytania jakichkolwiek papierów.

Nasza  rada  wobec  akwizytorów 
lub telefonicznych marketerów: Na-
uczymy  się  mówić  wyraźnie  i sta-
nowczo:  nie!  a następnie  odkładaj-
my  słuchawkę.  Nie  podawajmy  też 
swoich  danych  i ich  nie  potwier-
dzajmy,  nie  wdawajmy  się  w wyja-
śnienia,  dlaczego  nie  jesteśmy  za-
interesowani. Nie i już!!!

Jeżeli coś niemiłego się przytrafi to 
powiadommy policję. Najprościej na 
numer 112 lub 997.

pes
W artykule wykorzystano materiały z Policji

Dbaj o swojeDbaj o swoje
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Ciepło wciąż drożeje i co poradzić?
W kwietniowym wydaniu „MS” przybliżyliśmy dość złożony proces taryfikacji ciepła, przede wszystkim dostar-

czonego naszym mieszkańcom przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. Pojawiające się w prasie doniesienia o kolej-
nych podwyżkach w 2022 roku nie napawają optymizmem. Jakie są tego przyczyny? Co w tej sytuacji może zro-
bić Spółdzielnia a jak użytkownicy lokali mieszkalnych mogą wpłynąć na wysokość rachunku?

W samym roku 2021 ceny energii 
cieplnej zatwierdzane przez Urząd Re-
gulacji Energetyki („Zmiana taryfy dla 
ciepła”) zmieniały się dwunastrokrotnie 
(!). Komunikaty z danymi, jakie otrzy-
mywał Zarząd Spółdzielni ze spółki 
Tauron Ciepło - związane ze zmiana-

mi wynikającymi z regulacji cen w źró-
dłach ciepła - mają ostatecznie od-
zwierciedlenie w rachunkach, które 
przekazywane są mieszkańcom.

Dotychczas, na połowę października 
br., wzrost ten wygląda następująco:

- w opłacie stałej – o około 7%,
- w opłacie zmiennej – o około 9%,
- w opłacie zmiennej – o około 19% 

(Ciepłownia Siemianowice).
Z czego więc wynikają kolejne pod-

wyżki cen ciepła stara się wytłuma-
czyć Małgorzata  Kuś – rzeczniczka 
prasowa Tauron Ciepło: Istotną czę-
ścią składową kosztów wytwarzania 
ciepła sieciowego, oprócz kosztów pa-

liwa, są koszty praw do emisji CO2, 
które spółka zobligowana jest opła-
cać w celu tzw. umorzenia emisji CO2. 
W latach 2017-2020 cena uprawnień 
do emisji CO2 wzrosła sześciokrotnie 
– z około 5 Euro/tonę CO2 w 2017 do 
30 Euro/tonę CO2 w 2020. W tym sa-

mym okresie (2017-2020), koszt pa-
liw utrzymywał się jeszcze na względ-
nie stałym poziomie i kluczowy wpływ 
na cenę ciepła miał wzrost kosztów 
za uprawnienia do emisji CO2 – mówi 
przedstawicielka spółki. - W roku 2021 
cena uprawnień do emisji CO2 wynosi 
już około 60 Euro/tonę, co oznacza, że 
jeśli spółka ponosi koszt paliw potrzeb-
nych do produkcji ciepła o wartości na 
przykład 100 [-], to jest zobligowana 
ponieść dodatkowe koszty związane 
z umorzeniem emisji CO2 o wartości 
200 [-]. Ta dodatkowa wartość znacz-
nie przekracza podstawowy czynnik 
kosztowy, jakim były dotychczas kosz-

ty paliw produkcyjnych. Wprowadzane 
w ostatnim czasie zmiany w taryfie dla 
ciepła w spółce TAURON Ciepło, tyl-
ko częściowo pokrywają wzrost tych 
kosztów. Wzrost ceny uprawnień do 
emisji CO2 związany jest z prowadzo-
ną polityką klimatyczno-energetyczną 
Unii Europejskiej. Obecnie cała bran-
ża ciepłownicza stoi przed obliczem 
transformacji oraz dostosowaniem się 
do nowych wymagań środowiskowych 
– wskazuje Małgorzata Kuś.

Niezależnie też, dodajmy, znacze-
nie dla wzrostu cen ciepła ma presja 
płacowa z pochodnymi, koszty energii 
czy wszelkich robót itd.

Jak Spółdzielnia odpowiada 
 na rosnące ceny?

Tak naprawdę zarządcy nierucho-
mości nie mają wielkich możliwości. 
Spółdzielnia nie ma wpływu na to, co 
jest „po stronie” ustalonych cen – za-
rządca staje przed faktem dokona-
nym. Może koszty w oparciu o przedło-
żone ceny w pewien inny sposób pró-
bować redukować. W dużym uprosz-
czeniu – są dwa podstawowe obsza-
ry, gdzie można podjąć działania w ce-
lu obniżenia kosztów ciepła w budyn-
kach, realnie decydujące o wysokości 
opłaty na rachunku:

- sukcesywnie wykonywane termo-
modernizacje budynku,

- stała coroczna  analiza  zamówio-
nej  mocy  cieplnej, która w uzasad-
nionym przypadku jest podstawą do 
złożenia wniosku o korektę mocy.

Co mogą mieszkańcy?
Część zmienna opłaty za ciepło za-

leży z kolei przede wszystkim od tego, 
w jaki sposób mieszkańcy będą go-
spodarować ciepłem. Racjonalne „za-
rządzanie” energią pozwala obniżyć 
opłaty. Zamieszczoną grafiką podpo-
wiadamy jak to robić. 

Nie ma co „owijać w bawełnę” 
– w tym roku mieszkańcy osiedli spół-
dzielczych, którym po raz kolejny zo-
stają podniesione opłaty za ciepło 
i podgrzanie CWU odczują wzrost cen 
w rozliczeniach. Skala zależy od tego, 
jaka będzie zima. Obok stale rosną-
cych, nie adekwatnie dla przeciętnego 
portfela, cen za media (ciepło, energia 
itd.) trudno przejść obojętnie.
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Odpowietrz grzejniki
W przypadku zdiagnozowania za-

powietrzenia grzejnika (częściowo 
zimny grzejnik lub odgłos „bulgota-
nia”) odpowietrz go lub zgłoś fakt 
u administratora budynku

Nie zasłaniaj grzejników
Nie zasłaniach grzejników zasło-

nami, meblami i innymi przedmio-
tami. Zmniejsza to efektywność 
ogrzewania, niedopuszczając cie-
pła do mieszkania oraz zaburzając 
cyrkulację ciepłego powietrza

Utrzymuj optymalną temperaturę
Nie wychładzaj pomieszczeń poni-

żej 15°C ze względu na konieczne 
długie ponowne ogrzanie do tem-
peratury pokojowej dającej poczu-
cie komfortu

Reguluj grzejniki w ciągu dnia
W nocy lub wychodząc z mieszka-

nia przykręć głowicę termostatycz-
ną (np: danfoss) o kilka stopni. Po-
zwoli to na zaoszczędzenie nawet 
do około 30% ciepła, a tym samym 
spowoduje zmniejszenie kosztów 
ogrzewania

Co mogą mieszkańcy?

źródło www.administrator24.pl
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ciąg dalszy na str. 26

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20

posiada do wynajęcia
następujące lokale użytkowe:

- ks. Jana Kapicy 15 – pomieszczenia biurowe o powierzchni 11,46 m2 + 23,55 m2,
- ZHP 5 – lokal o powierzchni 21,86 m2

Przy Rynku Bytkowskim:
- Walerego Wróblewskiego 67 pok. nr 9, 9a i 10 o łącznej powierzchni 55,86 m2  

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

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

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

– pomieszczenia biurowe,

Wolne lokale użytkowe w pawilonie

przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 43a:
- Lokal w piwnicy o powierzchni 71,50 m2 ,

- Pomieszczenie biurowe 1.15-1.20 na 1 piętrze o powierzchni 61,32 m2,

Wolne pomieszczenia na terenie bazy SSM

przy ul. Bohaterów Westerplatte 20:
- hala warsztatowa/magazynowa o pow. 157,10 m2 z pomieszczeniami 

biurowymi o powierzchni 59,60 m2

W sprawach technicznych prosimy o kontakt z działem technicznym – tel. 32 6091 405

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

Dom Kultury „Chemik”. Zmiana u góry
Przez niemal całą historię spółdzielczego Domu Kultury „Chemik”, od lat 70. ubiegłego wieku, kierownikiem te-

go ośrodka był Zbigniew Krupski. Dziś mówi „pas”, przekazując stery młodszemu pokoleniu.

Musieliśmy odpowiadać  
na modę

Zbigniew Krupski objął funk-
cję kierownika Domu Kultu-
ry „Chemik” niedługo po tym 
jak został oddany do użytku, 
w roku 1976, czyli de facto to, 
jak dziś wygląda ten ośrodek, 
jak i zajęcia, które są tu orga-
nizowane to w dużej mierze 
jego zasługa i ludzi oraz sto-
warzyszeń, z którymi przez 
lata współpracował. Nie było-

by również tego wszystkiego 
co jest bez współpracy z ko-
lejnymi zarządami Spółdzielni 
i włodarzami miasta.

Od samego początku swe-
go istnienia Dom Kultury 
„Chemik” stał się przytulnym 
schronieniem dla amatorskie-
go ruchu artystycznego. Tu 
na przestrzeni lat – jak wspo-
mina Zbigniew Krupski – spo-
tykały się zespoły młodych 
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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 11/21
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SUDOKU
Rozwiązanie  SUDOKU  polega  na 

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

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

Rozwiązanie  
SUDOKU 10/21

9 4 7 2 5 6 3 1 8

6 8 5 4 1 3 9 7 2

3 2 1 8 7 9 4 6 5

4 7 9 5 2 8 6 3 1

2 6 3 7 9 1 5 8 4

1 5 8 6 3 4 7 2 9

7 3 2 9 8 5 1 4 6

8 9 4 1 6 7 2 5 3

5 1 6 3 4 2 8 9 7

P o ł a m  g ł o w ę

Nie zapomnij posprzątać  
po swoim pupilu!
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Dom Kultury „CHEMIK”, Siemianowice Śląskie - Bytków ul. Niepodległości 51

Te r m i n y  z a j ę ć  z e s p o ł ó w 
 i  k ó ł e k  z a i n t e r e s o w a ń

DLA KAŻDEGO: 
dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

Poniedziałek
10.00 - 13.00  PZN Biuro - Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
16.00 - 20.00 Spotkanie Klubu Seniora  

- Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
14.00 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 17.30 Szachy
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 - 17.30 Szachy
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

plastyków - prowadzone przez dłu-
gie lata przez  Jerzego  Granicę, mo-
delarze, zespoły muzyczne, wokalne, 
kabarety, zespoły biesiadne, teatral-
ne. Przez wszystkie te lata w salach 
ośrodka ćwiczyły pod okiem instrukto-
rów zespoły gitarzystów, chóry, w ogó-
le odbywały się zajęcia edukacyjne 
muzyczne. W „Chemiku” gościliśmy 
ciekawych ludzi, wybitnych aktorów jak 
Wojciech Siemion, Tadeusz Drozda 
czy Andrzej  Kopiczyński. Zaprasza-
liśmy do domu kultury znane posta-
cie, by w ramach programów profilak-
tycznych, społecznych swoim autory-
tetem uczulały na zagrożenia dotyczą-
ce ówczesnej młodzieży. Ściśle wów-
czas współpracowaliśmy z siemiano-
wickimi szkołami. Stałe miejsce ma-
ją tu skaciorze, brydżyści. Kiedyś po-
wiedziałbym nawet, że mogliśmy po-
zwolić sobie na większy rozmach jeśli 
chodzi o ofertę dla mieszkańców, bo 
i tych ośrodków nie było tyle co dzisiaj 
lub jeśli były przyzakładowe to często 

o nieco innym profilu więc to zapotrze-
bowanie było znaczne. Niemniej, i tak 

jest do dzisiaj, staraliśmy się zawsze 
odpowiadać na zmieniającą się modę. 
Organizować takie zajęcia i imprezy, 

które w danym okresie budziły zainte-
resowanie ludzi w różnym wieku. Waż-
ną rolę pełniła i pełni również komisja 
społeczno-kulturalna przy Radzie Nad-
zorczej SSM, do której trafiały pomysły 
od mieszkańców a dla nas podpowie-
dzi – mówił były kierownik.

Szczególnie dumny jestem z tego, 
że byliśmy pierwsi w mieście, a być 
może i w województwie z tak szeroką 
ofertą w ramach Klubu Seniora. Z dru-
giej stronie bardzo dobrze rozwinął 
się pomysł organizowania corocznych 
półkolonii dla dzieci. Zawsze w tym 
wszystkim chodziło o integrację ludzi 
mieszkających na naszych osiedlach. 
O poznawanie się, poprzez różnego 
rodzaju spotkania, zajęcia czy osiedlo-
we festyny przez nas organizowane – 
podsumowuje Zbigniew Krupski.

Jego następcą został Dariusz Rzeź-
niczek. Sylwetkę przedstawimy w ko-
lejnym wydaniu „MS”

rg

ciąg dalszy ze str. 24  Zmiana u góry

Zbigniew Krupski został Zbigniew Krupski został 
uhonorowany  uhonorowany  

m.in. Laurem Bytkowam.in. Laurem Bytkowa
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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

UBEZPIECZENIA. Nie daj się 
nabijać w butelkę. Poszukaj lepszego 
rozwiązania dla siebie i swoich 
bliskich. Bez wychodzenia z domu, 
oferta na telefon. Samochód, 
mieszkanie, życie, zdrowie, firmowe. 
Napisz kontakt@panodubezpieczen.
com.pl lub zadzwoń - oddzwonimy,

 tel. 728 036 065

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

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393 

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

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

REMONTY kompleksowe mieszkań 
(specjalność łazienki), 

tel. 508 231 066

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

PRACA w Szwecji,  
praca.szwecjaa@gmail.com, 

tel. 692 645 239

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

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 533 336 454 

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

REGULACJA okien PCV, wymiana 
i naprawa uszczelek, 

tel. 602 314 720

CZYSZCZENIE dywanów, 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

BYTKÓW - os. „Młodych”. Sprzedam 
mieszkanie dwupokojowe 45 m2. Ka-
tex Nieruchomości,  tel. 508 215 355

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, osoba 
prywatna, 2-3-pokojowe, Bytków, mo-
że być do remontu,  tel. 888 989 989

KUPIĘ prywatnie mieszkanie w Sie-
mianowicach Śl., może być do remon-
tu, pomogę w formalnościach, zapłata 
gotówką,  tel. 503 055 415

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,   tel. 602 172 527

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowi-
cach,  tel. 508 215 355

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

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

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 pokój z anek-
sem kuchennym w bloku ocieplanym 
na większe lub takie samo w Michał-
kowicach,  tel. 724 063 011

ZAMIENIĘ mieszkanie 37 m2 w ka-
mienicy na mieszkanie w bloku min. 
50 m2, dam odstępne, spłacę zadłu-
żenie,  tel. 530 855 576

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

KUPIĘ garaż, Siemianowice Śl. Kapi-
cy, Korfantego, ZHP, 
  tel. 510 419 316

Oszczędzając ciepło pamiętaj  Oszczędzając ciepło pamiętaj  

o prawidłowej wentylacji!!!o prawidłowej wentylacji!!!
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Przed  nami  popularne  andrzej-
ki,  a wraz  z nimi  koniec  czasu  za-
baw  i swawoli.  Podczas ostatnich 
przed adwentem zabaw poza „podglą-
daniem” przyszłości, czyli jakąś stra-

wą dla ducha, nie należy zapominać 
i o ciele. Proponujemy kilka przepisów 
na szybkie i łatwe do przygotowania 
oraz niedrogie potrawy.

Frywolne śliweczki
6 suszonych śliwek bez pestek, pół 

filiżanki sherry lub białego wytrawnego 
wina, łyżka posiekanych orzechów la-
skowych, szczypta świeżo startej gał-
ki muszkatołowej, 3 cienkie plasterki 
boczku, wykałaczki koktajlowe. Śliw-
ki namoczone w sherry (ok. 2 godzi-

ny), a następnie odsączone napełnić 
odrobiną posiekanych orzechów. Każ-
dą śliwkę owinąć przekrojonym wzdłuż 
plastrem boczku i zapiec 8-10 min 
w piekarniku (w wysokiej temperatu-
rze).

Parówki w cieście
25 dag mąki, 10 parówek koktaj-

lowych, 2 dag drożdży, łyżka mle-
ka, 2 łyżki śmietany, jajo, łyżka ole-
ju, łyżeczka cukru, sól. Do mąki do-
dać drożdże rozmieszane z mlekiem 
i cukrem, śmietanę, żółtko, olej i odro-
binę soli. Wyrobić ciasto i od razu roz-
wałkować na cienki placek. Parów-
ki obrać z osłonek. Posmarować pla-
cek lekko spienionym białkiem, pokro-
ić na paski szerokości 2 cm. Na każ-
dym położyć parówkę i spiralnie owi-
nąć ją ciastem. Parówki luźno ułożyć 
na blaszce wysmarowanej tłuszczem, 
posmarować resztą białka. Upiec na 
złoty kolor.

Przystawka z jabłek 
i boczku

1 kg jabłek, 20 dag wędzonego 
boczku, majeranek lub kminek. Boc-
zek drobno pokroić i stopić w dużym 
rondlu, wyjąć skwarki. Jabłka obrać 
ze skórki, wyjąć gniazda nasienne 
i pokroić na drobne cząstki. Ostrożnie 
włożyć do gorącego tłuszczu i, 
ciągle mieszając, dusić, aż staną 
się szkliste. Wtedy dodać majeranek 
lub kminek, skwarki i wymieszać. 
Odstawić z ognia. Podawać na ciepło 
z chlebem.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ
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Jeśli masz w domu 
dziecko urodzone pod 
znakiem Barana, to 
na pewno nie zaznasz 
spokoju. Twój maluch 

to żywe srebro, musisz bardzo uwa-
żać, żeby sobie nie zrobił krzywdy. Gdy 
podrośnie ma ciągle nowe pomysły. Do 
osób starszych odnosi się z rezerwą.

Mały Byk jest 
dzieckiem upartym, 
ale wynikające stąd 
napięcia można roz-

ładować humorem. Uczy się śred-
nio, brakuje mu błyskotliwości. W ży-
ciu będzie sobie dobrze radzić. Do ro-
dziców, szczególnie matki, jest bardzo 
przywiązany.

Jeśli masz dziecko 
urodzone pod zna-
kiem Bliźniąt pamię-
taj, że jest bardzo 

ciekawe życia i nieraz w swych poszu-
kiwaniach może się sparzyć. Niezbyt 
posłuszne, często działa na własną 
niekorzyść, trzeba je więc kontrolować 
i poświęcać mu dużo uwagi.

Mały Rak wymaga 
dużo uczuć, ciepła, 
serdeczności. Jest to 
dziecko wrażliwe, któ-

re każde ostrzejsze słowo bierze so-
bie do serca. Jest skryty i trudno za-
chęcić je do zwierzeń. Kocha zwierzę-
ta. Największą przyjemnością jest dla 
niego pies, czy kot.  

Dzieci urodzone 
pod Lwem dobrze się 
czują tam, gdzie są 
aprobowane i podzi-

wiane. Wcześnie wybierają sobie za-
wód i konsekwentnie dążą do realiza-
cji swych zamiarów. Często z małe-
go, trochę zarozumiałego Lwa wyra-
sta znakomity lekarz, czy matematyk.

Umiejętność obser-
wacji, dostosowanie 
się do sytuacji, dąże-
nie do zgody, oto ce-

chy dziecka urodzonego pod Panną. 
Rodzice nie mają z takim dzieckiem 
kłopotów. Uczy się dobrze, zachowuje 
grzecznie. W życiu zachodzą wysoko.

Pod znakiem Wa-
gi rodzą się zazwy-
czaj dzieci grzeczne, 
przymilne, jak to się 

mówi – słodkie. Na dodatek ładne. 
Dzieci spod tego znaku są ambitne, 
pracowite i sprawdzają się w zawo-
dach artystycznych. 

Jeśli możesz obser-
wować swoje dziecko 
już od małego zauwa-
żysz u swojego Skor-

pionka silny, zdecydowany charakter. 
Twoje dziecko jest też zdolne, inteli-
gentne i pracowite. Nie jest jednak ła-
two, dobrze go wychować.

Najlepszy kon-
takt będziesz mieć 
z dzieckiem urodzo-
nym pod znakiem 

Strzelca, jeśli zaaprobujesz jego zami-
łowania do sportu, podróży. Gdy mały 
Strzelec trochę dorośnie, zaskakuje do-
rosłych poglądami o obyczajowości.

Mały Koziorożec 
dobrze radzi sobie 
w życiu już od małe-
go. W szkole jest lu-

biany i często przynosi do domu bardzo 
dobre stopnie, co osiąga pracą i wy-
trwałością. Czasem wydaje się, że jest 
mało uczuciowy, ale to tylko pozory.

Pod znakiem 
Ryb rodzą się dzie-
ci wrażliwe, uczucio-
we, przyjazne otocze-

niu, trochę nieśmiałe. Aprobatę małej 
Rybki można zdobyć tylko łagodnością, 
dobrocią i spokojem. Dzieci te lubią 
słuchać bajek, a później same je czytają.

Dziecko spod zna-
ku Wodnika jest we-
sołe, pogodne i od 
najmłodszych lat ma 

oryginalne pomysły. Nie lubi przymu-
su, ale można je przekonać łagodną 
perswazją. Jeśli postępuje się z nim 
nieodpowiednio, będzie się buntować.

Dziecko spod 
znaku?

Na Andrzejki 
 jak znalazł
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J K L

W szkole pyto sie rechtór dzieci:
- Po czym dzieci poznomy czy kura 

jest staro czy młodo?
- Po zębach Panie rechtór - pado 

Alojzik.

- Przecież kura nie mo zębów!
- No to jest szczero prowda, ale my 

momy zęby Panie rechtór!
J K L

Po wczasach we Francji wracają do 
Polski: Masztalski, jego najstarszy syn 
i ojciec.

- Och te Francuzki - wzdycha syn. - Co 
za temperament!

- A co za finezja! - dodaje Masztalski.
Po chwili odzywa się jego ojciec:
- A... ile... cierpliwości mają...

J K L.
- Antek! Co ty tak źle wyglądosz?
- Człowieku dziwisz się? Tako robota! 

Cały dzień na kolanach!
- A długo tam już robisz?
- No, w poniedziałek mom zacząć.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Zbiór map; 8. Organizo-

wana onegdaj impreza „Pożegnanie wa-
kacji w Bańgowie”; 9. Rodzaj antylopy; 
10. Na sprzedaż; 11. Rejon; 12. Rózgi; 
13. Dydelf; 15. Wybijany klinem; 17. Ry-
bie jaja; 18. Do krycia dachów; 19. Do-
stojnik w dawnej Wenecji; 20. Czepia 
się psiego ogona; 21. Podłoga z kle-
pek; 25. Entuzjasta; 28. Kurtka dżokeja; 
31. Sentencje; 32. Sąsiaduje z Mazurami; 
33. Zamek błyskawiczny; 34. Urządzenie 
do sortowania ziarna; 35. Miejsce nagrań; 
36. W stajni; 37. Rurka po Śląsku.

PIONOWO:  1. Siedlisko życia; 
2. Skorowidz; 3. Księgi urzędowe; 
4. Zastyga w magmę; 5. Tenisowa za-
grywka; 6. Dziecko w gwarze śląskiej; 
7. Imię męskie; 13. „Chemik”, „Mło-
dych”, „Tuwima” i „Centrum”; 14. Uli-
ca w kształcie kokardy w Siemianowi-
cach Śląskich; 15. W niej list; 16. Nie-
jedna organizowana...; 21. Nie przed; 
22. Eksploatator statku; 23. Krzyża 
Świętego lub Św. Antoniego Padew-
skiego w Siemianowicach Śląskich; 
24. Trójkąt kreślarski; 26. Są nim Sie-
mianowice Śląskie; 27. Patronka pra-
wa; 29. Zakład solny; 30. Kłącze.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od  1  do  17  dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
24  listopada 2021 r. na adres: SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja  „Moja  Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 11/21  lub adres 
poczty elektronicznej redakcji „MS”: 
ssm@poczta.fm  z obowiązkową in-
formacją w temacie wiadomości: Krzy-
żówka nr 11/21.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 10/2021 z hasłem: Jesienne klima-
ty otrzymują: Izabela  Szymanek, ul. 
W. Fojkisa 3c (I miejsce); Małgorzata 

Kaźmierczak, ul. W. Wróblewskiego 
55a (II miejsce); Waldemar  Peterek, 
ul. Wł. Jagiełły 37 (III miejsce).

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 „AR-
CON” Witold i Barbara Arciszewscy.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie danych osobowych (imię, nazwisko, ad-

res, adres e-mail lub nr telefonu) przez redak-

cję w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżów-

ki, w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-

dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-

kania wskazanego w nadesłanym rozwiązaniu) 

do jednorazowego losowania i publikacji jego 

wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane poda-

ję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do ich 

uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usunię-

cia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia 

oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwycięzców 

będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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Zielony konkurs 2021

Finał kwietnego konkursu
Drugi  rok  z rzędu  rozstrzygnięto  kolejną  edycję  Zielonego  Konkursu  bez  tradycyjnego  spotkania  finalistów 

z przedstawicielami Rady Nadzorczej i Zarządu SSM. Wyróżnieni, wyłonieni w osiedlach, odebrali upominki za 
pośrednictwem administracji. Wszystkim, pielęgnującym rośliny i przyczyniającym się do poprawy otoczenia do-
mów i balkonów budynków SSM – co ma przełożenie na wizerunek całej Spółdzielni – należą się gromkie brawa!

Od blisko trzech dekad Zielony 
Konkurs, goszczący na łamach „Mo-
jej Spółdzielni”, jest ważnym elemen-
tem w działalności Spółdzielni w kwe-
stii propagowania wśród mieszkańców 
wykorzystania terenu przy budynku 
czy balkonu na kwietny zaką-
tek. Prezentując te miejsca na 
ilustracjach w gazecie od wio-
sny do jesieni, czynimy stara-
nia, by choćby w ten sposób 
docenić wysiłki ich opieku-
nów, a zarazem pokazać in-
nym, jak można mieć pięknie 
– licząc po cichu, że następni 
się przyłączą.

A to wartościowe
Wyróżniani w konkursie 

mieszkańcy to najczęściej 
opiekunowie kwietnych bal-
konów czy przydomowych 
ogródków, zajmujący się tym 
kilka, a często i... naście lat. 
Czasem, tak było w tym ro-
ku, doceniani są także „debiu-
tanci”, którzy zdecydowali się na przy-
kład na założenie ogródka w obejściu 
domu, ożywiając znacznie jego oto-
czenie.

Miejsca, którymi opiekują się do-
pieszczają. To pasja. Pasja, z której 
mogą czerpać korzyści sąsiedzi, co 
najmniej wizualne. Od dobrych kil-
ku lat swój balkon kwiatami ozdabia-
ją państwo Stola z „Bańgowa” – jed-
ni z tegorocznych laureatów. Nietypo-
we rośliny z charakterystycznymi kie-
lichami są wizytówką ich balkonu: To 
datura. Ta roślina potrzebuje dużo mi-
łości. Trzeba ją podlewać i stale pie-
lęgnować. Kwitnie od końca maja. To 
kwiaty ciepłych krajów. Na zimę już ją 
schowałem, by nie przemarzła. Mamy 
też już nawet przygotowane zaszczep-
ki tej rośliny innych kolorów, czerwo-
ne, fioletowe i pomysł na przyszłe la-
ta. Mam nadzieję, że się uda. Z żoną 
bardzo kochamy kwiaty, otaczamy się 
nimi praktycznie od kawalerki – mówi 
laureat konkursu i dodaje: Oprócz da-
tury nasz balkon zdobiły w tym roku: 
komarzyca, oleander, dzika róża, geo-
rginie, pelargonie, zwisające surfinie, 
a nawet cztery krzaczki pomidorów dla 
wnuków – wylicza z uśmiechem Jerzy 

Stola: Nieporównywalnie lepiej wypo-
czywa się na takim balkonie niż mia-
ło by być pusto. Dzieci przychodzą, to 
każdy ciągnie na balkon – reasumuje.

Za otoczenie swojej klatki schodo-
wej postanowiły wziąć się w tym ro-

ku dwie sąsiadki: - Mieszkam w Mi-
chałkowicach od urodzenia. Chodzi-
łam i patrzyłam na ten teren, myśląc: 
nuda. Decyzję o tym, żeby zająć się 
tym kawałkiem trawnika przyspieszyła 
pandemia. Zaczepiłam sąsiadkę o to, 
czy nie chciałaby coś podziałać, a ja-
ko że obie mamy ogródki działkowe 
to szybko znalazłyśmy wspólny ję-
zyk. Do tego jeszcze jest pomysłowa. 
I tak się to zaczęło. Pomalutku dokła-
dałyśmy element za elementem. Moż-
na powiedzieć, że robimy to nie tylko 
dla siebie. Nasz ogródek znajduje się 
przy chodniku, który jest jednym z czę-
ściej uczęszczanych w okolicy. Zdarza 
się, że zatrzymują się matki z dzieć-
mi, bo dziecko widzi samochodzik, do-
mek i się z tego cieszy, robią zdjęcia. 
Sympatyczne jest też to, że anonimowi 
mieszkańcy potrafią czasem pozosta-
wić nam kwiatki do wsadzenia z kar-
teczkę. Ten ogródek po prostu żyje – 
opowiada z radością Wioletta Lemie-
szek-Kalińska.

Ukwiecone balkony czy przydomowe 
ogródki to niewątpliwie walor estetycz-
ny naszych osiedli wielomieszkanio-
wych. Przysłuchując się temu, o czym 
mówią choćby tu przytoczeni laure-

aci, jak i mając w pamięci o czym mó-
wili inni w ubiegłych latach w kontek-
ście finału Zielonego Konkursu, moż-
na powiedzieć, że to co robią potrafi 
wzmocnić relacje rodzinne, międzysą-
siedzkie, a nawet osób nie znających 

się, okazujących sobie życz-
liwość. To już samo w sobie 
jest bardzo wartościowe.

Wizerunek
Minione miesiące były cza-

sem, kiedy w Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
naprawdę było co fotogra-
fować. W każdym z siedmiu 
osiedli spółdzielczych odnaj-
dywaliśmy ukwiecone balko-
ny budynków, zadbane oto-
czenia. Niektórzy mieszkań-
cy sami podpowiadali nam 
co ciekawsze miejsca. Takich 
opiekunów było nie dziesiąt-
ki, a setki. Wydaje się, że ja-
kiś wpływ na to miała sytuacja 
epidemiologiczna. Dużo osób 

zdecydowało się jednak na spędzanie 
czasu w swoich mieszkaniach i w naj-
bliższym otoczeniu odpuszczając dal-
sze wyjazdy wypoczynkowe. Tego re-
laksu poszukiwano między innymi wła-
śnie na balkonach i w ogródkach.

Do wyróżnionych, jak i do wszystkich 
pielęgnujących roślinki, za naszym po-
średnictwem zwrócił się Adam Cebu-
la – wiceprzewodniczący Rady Nad-
zorczej SSM a zarazem przewodni-
czący Rady Miasta: Ogromny wpływ 
na wizerunek budynków, ich otoczenie 
mamy my – mieszkańcy. Bardzo fajny 
jest realizowany od wielu lat pomysł, 
gdzie mieszkańcy swoją pracą, swoim 
wkładem finansowym upiększają blo-
ki strojąc balkony kwiatami, lampka-
mi i różnymi innymi elementami, któ-
re poprawiają estetykę naszych osie-
dli. Bardzo wiele osób zagospodaro-
wuje teren przy samych klatkach, ro-
biąc klomby, kwietniki, sadząc krzewy. 
To też wpływa na jakość i warunki ży-
cia. Upiększa miejsce, w którym przy-
chodzi nam mieszkać. Zawsze trzy-
mam kciuki za to, by przestrzeń wo-
kół naszych bloków była piękna i przy-
jazna. Pamiętajmy o tym, że jeżeli bę-
dziemy się angażować w ten nasz ma-

Laureaci Zielonego Konkursu 2021
Osiedle „Michałkowice”

Wioletta Lemieszek-Kalińska, ul. Przyjaźni 40C,
Halina Rycowska, ul. Przyjaźni 40C – wspólny ogródek

Osiedle „Centrum”
Jan Szafraniec, ul. Michałkowicka 19 – balkon

Osiedle „Tuwima”
Janusz Żurek, ul. W. Korfantego 2 – balkon

Osiedle „Chemik”
Marek Kaszlik, ul. A. Zgrzebnioka 41 – balkon

Osiedle „Młodych”
Wojciech Godysz, ul. Niepodległości 22 – balkon

Osiedle „Węzłowiec”
Aleksandra Borowska-Nawojska

Krzysztof Nowojski, ul. Grunwaldzka 18 – balkon
Osiedle „Bańgów”

Halina, Jerzy Stola, ul. M. Skłodowskiej-Curie 71A – balkon
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ły kącik, to wszystkim nam będzie ży-
ło się przyjemniej. Dziękuję laureatom 
Zielonego Konkursu, jak i wszystkim, 
którym zieleń w ich otoczeniu jest bli-
ska, za poświęcenie, za wysiłek włożo-
ny w dbałość o dom, jego sąsiedztwo. 
Duże brawa. Do nich kilka zdań skie-
rowała Jolanta  Sobek – prezes Za-
rządu SSM: Dziękujemy że potraficie 
Państwo sprawić, że budynki, a sze-
rzej osiedla są piękne i kolorowe. Wa-
sza postawa jest przykładem dla in-
nych, zachętą. Bardzo wysoko ocenia-
ją Nas jako Spółdzielnię i Państwa ja-
ko ją tworzących, osoby spoza miasta, 
z innych spółdzielni. Ukwiecone bal-
kony, przydomowe ogródki to jeden 

z elementów kształtujących wizerunek 
SSM – mówi prezes Zarządu Spół-
dzielni, dodając: - Inicjatywa Zielone-
go Konkursu powstała oddolnie, wy-
szła od Was, mieszkańców kilkadzie-
siąt lat temu. Szybko pomysł ten pod-
chwycił ówczesny Zarząd Spółdziel-
ni i miesięcznik „Moja Spółdzielnia”. 
Nadano mu odpowiednią rangę, dla 
radości i fajnym doznaniom wszyst-
kich mieszkańców. Znaczenie obecno-
ści roślin w osiedlach spółdzielczych 
podkreśla też Krystyna Śliwiok - wi-
ceprezes SSM, ale zwraca uwagę na 
problem, szczególnie w obejściach bu-
dynków: Mamy sytuacje, kiedy wysił-
ki jednych mieszkańców niweczone 

są przez innych, bo dochodzi do de-
wastacji, a wręcz niektórzy pozwalają 
sobie na kradzieże roślin czy elemen-
tów zdobiących. Takie negatywne za-
chowania staramy się piętnować – za-
znacza.

28. edycja Zielonego Konkursu do-
biegła końca. Symboliczne upomin-
ki w formie książek o tematyce ogrod-
niczej i słodkości trafiły do wyróżnio-
nych. Teraz jest okres zimowania. Pół 
roku (tylko albo aż) i znów będzie-
my mogli inaugurować kolejny, licząc 
jak zwykle na mieszkańców, na to że 
i w przyszłym roku nie zawiodą, wpro-
wadzając barwy w wielobudynkowe 
osiedla spółdzielcze. rg

Alfonsa Zgrzebnioka 41Alfonsa Zgrzebnioka 41

Marii Skłodowskiej-Curie 71Marii Skłodowskiej-Curie 71

Przyjaźni 40-42Przyjaźni 40-42

Grunwaldzka 18 Grunwaldzka 18 

Michałkowicka 19Michałkowicka 19

Wojciecha Korfantego 2 Wojciecha Korfantego 2 
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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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