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K i lka tysięcy w błotoKilka tysięcy w błoto

Średnio 130 i 60% więcejŚrednio 130 i 60% więcej

Plan remontów...  na rok 2022Plan remontów...  na rok 2022

Osiedla domem nie tylko ludziOsiedla domem nie tylko ludzi

Zdrowia, pomyślności,  Zdrowia, pomyślności,  
uśmiechu i radości,  uśmiechu i radości,  

wolnego od wirusów  wolnego od wirusów  
i  pandemicznych problemów i pandemicznych problemów 

Nowego 2022 rokuNowego 2022 roku
życzą Rada Nadzorcza, Zarząd,życzą Rada Nadzorcza, Zarząd,

 Rady Osiedli SSM  Rady Osiedli SSM 

i  Redakcja „MS”i  Redakcja „MS”
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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

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

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Barbara Henel, Marcin Klimczak*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
 7 lutego 2022 r. od 1630 do 1730

NA TELEFONICZNY DYŻUR

tel. 32 609-14-00
Z kolei 7 marca 2022 r. dyżurować będą  

Andrzej Jagiełło, Wiesław Jaźwiec*
*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

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU  
Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA  
MIESZKANIOWA ZMUSZONA JEST DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ  

OGRANICZAJĄCYCH BEZPOŚREDNI KONTAKT
W ZARZĄDZIE SSM I ADMINISTRACJACH OSIEDLOWYCH

DO ODWOŁANIA
WSZELKIE SPRAWY NALEŻY ZGŁASZAĆ WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE, 

MAILOWO LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY.

• CENTRALA SSM – 32 6091 400
• SEKRETARIAT SSM – 32 6091 401 
  - sekretariat@ssm.siemianowice.pl
• DZIAŁ TECHNICZNY – 32 6091 405
• DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI – 32 6091 426
• DZIAŁ CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWY – 32 6091 496
• DZIAŁ CZYNSZÓW – 32 6091 490

Pozostałe dane teleadresowe oraz adresy email są dostępne 
na stronie:  www.ssm.siemianowice.pl 

oraz w każdym numerze gazety „Moja Spółdzielnia”
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Kończąc ubiegłomiesięczny tekst  
 o dewastacjach napisaliśmy: 

Życzymy wszystkim jak najmniejszej 
ilości – najlepiej wcale – dewastacji. 
Życzenie to odnosiliśmy nie tylko do 
świąt ale i całego nowego roku.

To pozornie proste zdanie zosta-
ło brutalnie zweryfikowane i, nieste-
ty, ilość odnotowanych zniszczeń spo-
wodowała, że... ręce opadają. Przera-
żające, że nie szanujemy, smutne, że 
tkwi w nas coś co pcha do destrukcji, 
do nieliczenia się z wydanymi wspól-
nymi pieniędzmi. Zdumiewające jak ła-
two krytykujemy, często oczerniając 
wręcz, innych, a jak trudno pojąć nie-
którym, że te zniszczenia rzutują nie 
tylko na finansowe straty ale i na wy-
gląd domów, osiedla, miasta.

Zapraszając do oglądania zdjęć i lek-
tury odbierajmy prezentowany wykaz 
nie jako zestawienie zniszczonych 
przedmiotów, lecz jako listę zbędnych 
wydatków. Przypomnijmy, że każda 
celowa dewastacja czegoś, co mogło-
by służyć miesiącami, latami to zbędne 

wydatki nawet, jeżeli koszt wynosi pa-
rę złotych. Ten koszt, który pokrywamy 

z naszych wpłat, to niepotrzebne wy-
datki. To po prostu wyrzucanie pienię-
dzy w błoto, naszych pieniędzy, bo nikt 
inny na utrzymanie budynków, ich oto-
czenia nie płaci jak My, tylko My sami.

A w osiedlach zanotowano:
„Chemik”

- Niepodległości 63 (garaże) – boho-
mazy na ścianie szczytowej,

- ks. J. Kapicy 15 (garaże) – bazgro-
ły na elewacji,

- Walerego Wróblewskiego 71  
– zniszczono zamek w drzwiach 
wejściowych,

- W. Wróblewskiego 71 – zdewasto-
wano słupek wjazdowy przy Rynku 
Bytkowskim.

„Węzłowiec”
Administracja odnotowała przed świę-

tami liczne kradzieże wkładek do zam-
ków w drzwiach do komór zsypowych 

i furtek śmietników. Część wiąże się 
ze zniszczeniem drzwi lub furtki. Stra-
ty oszacowano na około 800 zł, sprawę 
zgłoszono w Komendzie Miejskiej Poli-
cji w Siemianowicach Śl. Adresy:
- Grunwaldzka 3F, 4B, Władysława 

Jagiełły 3B, C, D, 11B, 25A, B, C, 
27B, 29A.

im. Juliana Tuwima
- Hermana Wróbla 3A – bohomazy 

w windzie.
„Bańgów”

- Marii Skłodowskiej-Curie 15  
– zniszczono drzwi wejściowe do 
klatki schodowej.

„Centrum”
- Michałkowicka 17 śmietnik 

– upstrzona obudowa wiaty śmiet-
nikowej,

- Ryszarda Gansińca 2 – bazgroły na 
elewacji budynku.

„Młodych”
- Bohaterów Westerplatte 8 – kolej-

na dewastacja drzwi wejściowych 
do klatki - zniszczony zamek, urwa-
ny samozamykacz.  Piotr Sowisło

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20 Siemianowice Śląskie

ogłasza konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną
na mieszkanie znajdujące się na 1 kondygnacji budynku przy

ul. Komuny Paryskiej 3 – o powierzchni 34,46 m2

Mieszkanie posiada 2 pokoje, kuchnię bez okna, łazienkę z umywalką, WC i prysznicem.
W związku z powyższym do 28. 02. 2022 r. w siedzibie SSM można składać pisemne oferty

(w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU KOMUNY PARYSKIEJ 3/1”) zawierające:
- proponowaną stawkę czynszu za 1 m2,

- Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,
- oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,

- zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach za okres ostatnich 6-ciu miesięcy brutto,
- oświadczenie o przywróceniu mieszkania do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy najmu, bądź 

pozostawienie środków na jego odnowienie.
Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 26,50 zł/m2/m-c.

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

oraz wpłat na fundusz remontowy podstawowy, fundusz remontowy centralny-celowy, utrzymania mienia 
wspólnego, opłaty przekształceniowej gruntu i podatku od nieruchomości – ok. 150 zł/m-c.

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

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

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

Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia 
ww. wymogów i wyłoni najemcę lokalu.

Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania,  
bez podania uzasadnienia.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych,  
pod numerem tel. 32-6091-496.

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym umówieniu z administracją osiedla „Centrum”  
pod numerem tel. 32-2281-739.

Kilka tysięcy 
w błoto
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Pierwszy test
Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 

zimowego administracje poczyniły sta-
rania, by przygotować się odpowiednio 
na tę porę roku. Poza przeglądem i za-
bezpieczeniem budynków (według po-
trzeb: oszklenie okienek piwniczych, 
naprawa włazów na dach, drzwi wej-
ściowych do klatek z regulacją samo-

zamykaczy itp.), uzupełniano pojem-
niki i miejsca składowania piasku, do-
zorcom i firmom zewnętrznym przypo-
mniano o kolejności (priorytetach) od-
śnieżania.

Już w grudniu nadszedł 
pierwszy egzamin – spraw-
dzenie w praktyce tego, na 
ile osiedla są przygotowa-
ne do zimy, a służby sprzą-
tające wydajne według na-
kreślonych wcześniej priory-
tetów i scenariuszy. Pierwsze 
intensywniejsze opady śnie-
gu, przez wiele dni utrzymują-
ce się temperatury powietrza 
znacznie poniżej zera stop-
ni Celsjusza i dni, gdy by-
ła marznąca mżawka. Wte-
dy w terenie, w ramach „Akcji 
Zima”, przy ręcznym odśnie-
żaniu i w podziale na rejony pracowa-
ło (i będzie tak dalej) grupa ponad 80 
osób (z doraźnym wsparciem konser-
watorów ADM) w skali całych zasobów 
SSM, wspierana przez pojazdy pługo-
-piaskarki i ręczne odśnieżarki.

Co warte podkreślenia, w zasobach 
SSM przy odśnieżaniu stosowany jest 
wyłącznie piasek, nie używa się so-
li. Jest to pokłosie dyskusji, jaka swe-
go czasu miała miejsce w Spółdzielni, 

w której mieszkańcy podnosili kwestię 
szkodliwości sypanej soli względem 
między innymi roślin, gleby i zwie-
rząt (głównie miało to odniesienie do 
psów).

Odśnieżenie ciągów komunikacyj-
nych pieszych i jezdnych to kwestia 
dziś pierwszorzędna w pracy osiedlo-
wych administracji. Na swoich rejo-

nach dozorcy muszą być od wcze-
snych godzin rannych. Zanim jeszcze 
mieszkańcy zaczną na dobre wycho-
dzić z domu do pracy albo załatwiać 

sprawy. Trwa ono kilka godzin, bo są 
miejsca, na których trzeba spędzić 
więcej czasu, bo do skucia jest lód. 
Priorytetami są „czyste” schody do 
klatek schodowych, schody terenowe 
na chodnikach, dojścia do budynków 
i w pierwszej kolejności główne chod-
niki. Gdy zachodzi konieczność, czy-
li w ciągu dnia napada śniegu, osoby 
sprzątające muszą powrócić do swo-
ich rejonów.

Poza setkami metrów kwadratowych 
chodników, w tysiącach metrów kwa-
dratowych liczyć należy też ulice do 
odśnieżenia, czyli drogi osiedlowe, do-
jazdy do budynków i w miarę możliwo-
ści parkingi. Z obserwacji i komentarzy 
mieszkańców wynika, że to właśnie 
z tym jest corocznie największy pro-
blem gdy napada śniegu.

Zgodnie z założeniami, drogi, ze 
szczególnym uwzględnieniem wyjaz-
dów z osiedli, są odśnieżane w pierw-
szej kolejności. Jeśli jest taka możli-
wość, pokrywa śnieżna i lodowa usu-
wana jest z miejsc postojowych. Trud-
no jednak, doświadczeniem ubiegłych 
lat i podejmowanych próbach za po-
średnictwem ogłoszeń doprowadzić do 
sytuacji, w której wszyscy kierowcy 
zajmujący na ten moment miejsca po-
stojowe, przestawili swoje samocho-
dy gdzie indziej. Trzeba więc wówczas 
zapewnić przynajmniej to minimum 
swobodnego wyjazdu.

Budynki SSM, jak wspomnieliśmy 
wcześniej, przygotowane zostały pod 
kątem zimy. Gdy ponownie zimowa 
aura przypomni o sobie, warto przede 
wszystkim zwrócić uwagę na sople 
i nawisy śnieżne, jakie mogą spaść 
z budynków w pobliże chodników. Gdy 
takowe zauważymy, niezwłocznie daj-
my znać o tym administracji lub po 
godzinach jej pracy na numer Po-
gotowia Technicznego. Podobnie jest 

zresztą z innymi zauważony-
mi przez nas problemami do-
tyczącymi zimy, również pod 
kątem jakości wykonywanej 
pracy przy odśnieżaniu. Ten 
sezon póki co, oszczędza nas 
pod kątem dużych awarii na 
sieciach ciepłowniczych. Po 
raz kolejny zdają egzamin in-
stalacje grzewcze, zamonto-
wane w rurach spustowych 
na przestrzeni lat 2010-2014 
w wielu budynkach spółdziel-
czych. Administracje nie od-
notowują od tego czasu oblo-
dzeń i „rozrywania” w skutek 
zamarznięcia orynnowania.

Zima z pewnością nie powiedzia-
ła jeszcze ostatniego słowa i służby 
oczyszczające nasze osiedla niema-
ło będą miały jeszcze ciężkiej, czasem 
„syzyfowej” pracy.

Z obecności śniegu z pewnością naj-
bardziej cieszą się dzieci. W osiedlach 
spółdzielczych pełno było ulepionych 
bałwanków a na górkach znów, po 
dłuższej przerwie, było gwarno…

rg

Z i m a ,  z i m aZ i m a ,  z i m a
WW grudniu po raz pierwszy w tym sezonie zimowym poszły w ruch ło-

paty, skuwaki do lodu, sprzęt do odśnieżania i piasek. W Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej tym samym zainaugurowano działania 
pod roboczym szyldem „Akcja Zima”.

Dozorcy i firmy sprzątające mają nakreślone  Dozorcy i firmy sprzątające mają nakreślone  
priorytety odśnieżaniapriorytety odśnieżania

Zima już zdążyła dać w kośćZima już zdążyła dać w kość
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Średnio 130 i 60% więcej
Dosłownie w ostatnich dniach grudnia br. wpłynęła do Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informacja  

 od dostawcy ciepła firmy Tauron Ciepło Sp. z o.o. o zmianie cen w taryfach źródeł ciepła zasilanych paliwem 
gazowym od 01. 01. 2022 r.
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W przypadku naszej Spółdzielni dotyczy to kotłowni ga-
zowej na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynków 
w Osiedlu „Michałkowice” położonych przy ulicach:

- Kościelnej 34, 36,
- Przyjaźni 8, 10, 18, 22, 24, 26,
a także kotłowni gazowej zlokalizowanej w Osiedlu „Bań-

gów” (I i II etap Bańgowa). W piśmie czytamy o wprowa-
dzonej w życie przez Urząd Regulacji Energetyki przede 
wszystkim zmianie ceny ciepła [zł/GJ], podyktowanej wzro-
stem kosztów zakupu paliwa gazowego.

Przeprowadzona wstępna analiza pokazuje, że nowe 
stawki za ciepło w odniesieniu do obecnie stosowanych 

spowodują wzrost ceny za przygotowanie 1 m3 ciepłej 
wody w Osiedlach „Michałkowice” i „Bańgów” średnio 
o… 130% (!!!), natomiast dla Osiedla „Bańgów” na po-
trzeby centralnego ogrzewania o ok. 60%.

Dziś publikujemy pismo od Tauron Ciepło Sp. z o.o. dla 
Państwa wiadomości. Ta szokująca podwyżka spotka 
się z reakcją Zarządu Spółdzielni, który wystosuje pi-
smo do Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o po-
nownie przeanalizowanie zatwierdzonej taryfy dla cie-
pła. Szczegóły przekażemy w kolejnym numerze „MS” 

mag
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Apel komendanta
Nie ma roku, by strażacy nie odnotowywali kolejnych przypadków zatruć tlenkiem węgla (czadem), w tym 

także śmiertelnych. W zasobach mieszkaniowych naszego miasta również w ostatnim czasie takowe 
zdarzenia miały miejsce, bardziej lub mniej tragiczne w skutkach.

Apel Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej o zachowanie wszelkich zasad ostrożności przypomina o ustawicznych 
zagrożeniach i konieczności przestrzegania wskazań specjalistów.
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Nie ma miesiąca, by siemianowiccy policjanci nie odnotowywali prób oszustw starszych mieszkańców mia-
sta na różne sposoby. Nie tylko jednak seniorzy są na celowniku. Ofiarami oszustw padają osoby bez 

względu na wiek a ostatnim „popularnym” sposobem przestępców na to jak nas przechytrzyć są linki dotyczące 
przesyłek kurierskich, przesyłane smsem.

Oszuści wciąż 
kombinują 

jak…

Tak nie działa Policja
Fałszywym policjantom udało się 

w grudniu oszukać 91-letnią siemia-
nowiczankę, przez co straciła ona 
całe swoje oszczędności. Seniorka 
uwierzyła oszustom, którzy do niej 
zadzwonili, że jej pieniądze są za-
grożone i musi je wszystkie przeka-
zać policjantom.

Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami 
zapakowała gotówkę w reklamówkę 
i wyrzuciła przez okno. Komenda Miej-
ska Policji w Siemianowicach Śląskich 
przypomina, że prawdziwi munduro-
wi nigdy nie proszą o przekazanie 
gotówki czy innych wartościowych 
przedmiotów.

Do siemianowiczanki zadzwonili po-
licjanci i powiedzieli, że jej oszczęd-
ności są zagrożone. Kazali kobiecie 
je spakować do reklamówki i wyrzu-
cić przez okno. W ten sposób miały 
zostać przekazane policjantom. Oczy-
wiście z 91-latką kontaktowali się fał-
szywi policjanci. Niestety seniorka nie 
wiedziała tego i chciała współpraco-
wać z policjantami. Kobieta wykonała 
ich polecenia i wyrzuciła w reklamów-
ce 14,5 tysiąca złotych. Teraz prawdzi-

wi stróże prawa namierzają przestęp-
ców podszywających się za munduro-

wych i wykorzystujących ufność star-
szych ludzi.

Nie klikać we wszystko jak leci
W dzisiejszych czasach niezwykle 

popularne stały się zakupy w inter-
netowych sklepach, które proponują 
różne metody dostawy. Zamówione 
rzeczy mogą dotrzeć do paczkomatu 

lub domu. Informacje o bieżącym sta-
tusie przesyłek przesyłane są na tele-
fon i… tu czyha niebezpieczeństwo.

 Zamawiając wiele rzeczy może-
my nie zwracać uwagi na teksty 
w smsach. Tymczasem oszuści, mając 
świadomość jak rozwinęła się sprze-
daż internetowa, podsyłają na losowo 
wybrane numery w wiadomościach in-
formacje o rzekomej potrzebie dopłaty 
do paczki lub jej zablokowaniu w cen-
trum dystrybucji. By ją otrzymać nale-
ży kliknąć w przesłany link. To nieste-
ty prosta droga do utraty oszczędności 
z konta. Najczęściej odnośniki prowa-
dzą do spreparowanych stron, gdzie 
podajemy numery kart płatniczych, lo-
giny i hasła do bankowości interneto-
wej, które trafiają w ręce oszustów. Po 
kilku minutach na naszym koncie mo-
że nie być już pieniędzy.

Tymczasem wystarczy sprawdzić 
informacje o rzekomej blokadzie 
u sprzedawcy lub na stronie interne-
towej firmy transportowej, której ad-
res samodzielnie wpiszemy w prze-
glądarkę. Przy niewielkim zaangażo-
waniu i poświęceniu kilku chwil może-
my ochronić nasze oszczędności.

Materiał oparto o informacje KMP 

 w Siemianowicach Śl.

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.

„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Zimą pod dachem

Póki co cotygodniowe piłkarskie treningi dla dzie-
ci odbywają się dziś w salach gimnastycznych sie-

mianowickich szkół - z zachowaniem zaleceń sanitar-
nych przewidzianych dla tej formy aktywności sporto-
wej. Dzięki stałej współpracy SSM i Urzędu Miasta grupy 
kilku, kilkunastoosobowe młodych adeptów futbolu ćwiczą 
pod okiem wykwalifikowanych trenerów…

Frekwencja dopisuje. Jeśli nie pojawią się jakieś „covido-
we” wytyczne ministerialne, ograniczające taką formę ak-
tywności sportowej i kontaktów międzyludzkich w więk-
szych grupach, treningi pod dachem odbywać się będą aż 
do końca kwietnia, także w okresie ferii zimowych. Zapra-
szamy dzieciaki!
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Plan remontów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na rok 2022

OSIEDLE „CHEMIK”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Walerego Wróblewskiego 41D, G remont pokrycia dachowego 400 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Niepodległości 58 usuwanie korozji biologicznej z elewacji 1300 m2

2 Walerego Wróblewskiego 61 -63 zabudowa instalacji teletechnicznych 13 kl.

3 Walerego Wróblewskiego  57 zabudowa instalacji teletechnicznych 1 kl.

4 Alfonsa Zgrzebnioka 51A, B konserwacja konstrukcji stalowych wraz 
z  uszczelnieniem nieszczelności płyt 
balkonowych

40 sztuk

5 Alfonsa Zgrzebnioka 52A, B 40 sztuk

1 Walerego Wróblewskiego  51-53 wykonanie łąki kwietnej 2606 m2

III ROBOTY MALARSKIE

1 Walerego Wróblewskiego  61A, B, C, D malowanie klatek schodowych 4 kl.

2 Walerego Wróblewskiego  57 malowanie klatek schodowych 1 kl.

IV ROBOTY  STOLARSKIE

1 Walerego Wróblewskiego  39-41

zwrot za wymianę stolarki okiennej 25 sztuk

2 Walerego Wróblewskiego 49

3 Walerego Wróblewskiego 61-63

4 Alfonsa Zgrzebnioka 25

5 Alfonsa Zgrzebnioka 27-41

6 Niepodległości 60

7 Niepodległości 61-63

V ROBOTY ŚLUSARSKIE wg potrzeb

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE wg potrzeb

VII DŹWIGI-REMONTY

1 Walerego Wróblewskiego 69
wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego

3 sztuki

2 Walerego Wróblewskiego 71 3 sztuki

3 Walerego Wróblewskiego 73 3 sztuki

VIII ROBOTY INSTALACYJNE wg potrzeb

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Walerego Wróblewskiego 61-63 remont ciągu  pieszo-jezdnego kontynuacja 1250 m2

2 Walerego Wróblewskiego  51-53
wykonanie nowego chodnika łączącego trakt 
pieszy z Al. Kościelną

160 m2

3 Niepodległości 64-66 remont drogi i chodnika 500 m2

X DOMOFONY-REMONTY

1 Walerego Wróblewskiego 61 -63 remont instalacji domofonowej 13 klatek
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OSIEDLE „CENTRUM”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE wg potrzeb

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Śląska 46A, B wykonanie zaleceń ppoż. 2 klatki

2 Śląska 48A, B wykonanie zaleceń ppoż. 2 klatki

3 Krucza 1, 2A usuwanie korozji biologicznej 420 m2

4 Powstańców 54B, 54C usuwanie korozji biologicznej 1160 m2

III ROBOTY MALARSKIE

1 Jana Pawła II 18A, B malowanie klatki schodowej 2 klatki

2 Komuny Paryskiej 5 malowanie klatki schodowej 1 klatka

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Śląska 46A, B

zwrot za wymianę stolarki okiennej 30 sztuk

2 Powstańców 46A; 54A, B, C

3 Komuny Paryskiej 1, 3, 5

4 Tadeusza Kościuszki 3

5 Jana Pawła II 22

6 Jana Pawła II 17 – Kościuszki 10

7 Jana Pawła II 18A, B wymiana okien piwnicznych I drzwi do piwnic 18 szt. + 2 szt.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE wg potrzeb

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE wg potrzeb

VII DŹWIGI-REMONTY

2 Śląska 46A, B

wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego

2 sztuki

3 Śląska 48A, B 2 sztuki

4 Śląska 50A, B 2 sztuki

5 Powstańców 46-54C 8 sztuk

6 Komuny Paryskiej 1, 3, 5 6 sztuk

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Jedności 1
wymiana kanalizacji ogólnospławnej oraz 
wykonanie drenażu w piwnicy

25 mb

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE wg potrzeb

X DOMOFONY-REMONTY

1 Śląska 46A, B wymiana kaset 2 sztuki

2 Śląska 48A, B wymiana kaset 2 sztuki

3 Śląska 50A, B wymiana kaset 2 sztuki

4 Komuny Paryskiej 13A, B wymiana instalacji wraz z aparatami 2 kl.

5 Jana Pawła II 18A, B wymiana instalacji wraz z aparatami 2 kl.
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OSIEDLE „MŁODYCH”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE wg potrzeb

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 ZHP 7
remont balkonów od strony północnej 
i południowej

20 sztuk

2 Aleja Młodych 8-9
usuwaniie korozji biologicznej – strona 
północna

30 sztuk

3 Teatralna 1-3
remont przyziemia, balkonów  oraz wykonanie 
opaski po demontażu płyt acekolowych na 
budynku

3 piony

III ROBOTY MALARSKIE

1 Szarych Szeregów 1-4 malowanie klatek schodowych 4 klatki

2 Teatralna 1-3 malowanie klatek schodowych 3 klatki

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Teatralna 1-3
wymiana okien na klatkach schodowych oraz 
we wnękach po byłych zsypach

44 sztuki

2 Teatralna 1-3 wymiana okien na poziomie zero 22 sztuki

3 Aleja Młodych 11, 12, 13, 14
wymiana okien na klatkach schodowych 
i w pomieszczeniach po byłych zsypach

88 sztuk

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Teatralna 1-3
montaż zabezpieczeń na oknach klatki 
schodowej

23 sztuki

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Teatralna 1-3 remont instalacji odgromowej 3 klatki

2 Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5A, B remont instalacji odgromowej 2 klatki

3 Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 7A, B remont instalacji odgromowej 2 klatki

4 Walerego Wroblewskiego 2-4 remont instalacji odgromowej 2 klatki

VII DŹWIGI-REMONTY

1 Szarych Szeregów 3

wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego

1 dźwig

2 Aleja Młodych 15 1 dźwig

3 Bohaterów Westerplatte 4 1 dźwig

4 ZHP 7 1 dźwig

5 Jana N. Stęślickiego 3 i 5 2 dźwigi

6 Walerego Wróblewskiego 8 1 dźwig

7 Teatralna 3 1 dźwig

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 ZHP 7 remont instalacji deszczowej 1 sztuka

2 ZHP 9 remont instalacji deszczowej 1 sztuka

3 Szarych Szeregów 1-4
wykonanie pionów teletechnicznyh przed 
malowaniem klatek schodowych

4 sztuki

Plan remontów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na rok 2022
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

4 Teatralna 3
wykonanie pionów teletechnicznyh przed 
malowaniem klatki schodowej

1 sztuka

5 Szarych Szeregów 1-4
wymiana grzejników na parterach klatek 
schodowych

4 sztuki

6 Teatralna 1-3
wymiana grzejników na parterach klatek 
schodowych

3 sztuki

7 Aleja Młodych 8 remont kominów wraz z likwidacją nasad typu tpg 3 sztuki

8 ZHP 10 remont kominów wraz z likwidacją nasad typu tpg 12 sztuk

9 Aleja Młodych 11, 12, 13, 14 remont kominów wraz z likwidacją nasad typu tpg 6 sztuk

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE wg potrzeb

X DOMOFONY-REMONTY

1 Szarych Szeregów 2, 3, 4
wymiana kaset domofonowych wraz 
z instalacją

3 klatki

OSIEDLE „BAŃGÓW”
Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Karola Szymanowskiego 6 remont dachu 143 m2

2 Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5, 11, 13, 15 remont daszków, wejścia do budynku 6 sztuk

3 Marii Skłodowskiej-Curie 69B remont dachu 143 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Władysława Reymonta 46-48
montaż koryt kablowych poziomych 
w klatkach schodowych

2 kl.

2 Marii Skłodowskiej-Curie 25
wyburzenie starego śmietnika, wykonanie 
nowego wraz z uporządkowaniem terenu 
przyległego

1 sztuka

III ROBOTY MALARSKIE

1 Władysława Reymonta 46 – 48
malowanie klatek schodowych, piwnic oraz 
wejść do budynku

2 kl.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1
Wł. Reymonta 44, Marii Skłodowskiej-
Curie  17

wg listy wymiany okien – częściowy zwrot 
kosztów

10 sztuk

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Wł. Reymonta 46 – 48 wymiana II drzwi wejściowych 2 sztuki

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1
Rejon Wł. Reymonta 12  
– kierunek bud. 14-26-44 -48

wymiana kabli I słupów oświetlenia 
zewnętrznego – 14 szt. słupów 330 mb kabla

14 szt./ 330 mb

VII DŹWIGI – REMONTY wg potrzeb

VIII ROBOTY INSTALACYJNE wg potrzeb

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Wł. Reymonta 2-10 poszerzenie drogi wg  projektu 196 m2

2 Wł. Reymonta 2 – 8 wymiana nawierzchni asfaltowej drogi 900 m2

3 Wł. Reymonta 26 remont chodnika 120 m2

4 Marii Skłodowskiej-Curie 67
remont odcinka drogi, likwidacja płyt 
ażurowych

220 m2

ciąg dalszy na str. 20
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle im. Juliana Tuwima
Pierwsze większe prace w roku 2022 

wykonane będą w klatkach schodo-
wych budynków Okrężna 4, 13 i 15. 
Zaplanowano tam kompleksowe malo-
wanie. Zanim to nastąpi, między inny-
mi uporządkowane zostaną instalacje 
teletechniczne na korytarzach wszyst-

kich pięter i będzie remont układu do-
mofonowego.

W ostatnich tygodniach z kolei wyko-
nano między innymi:

- przegląd i czyszczenie wszystkich 
skrzynek hydrantowych oraz konser-
wację tablic elektrycznych,

- nową kanalizację po awarii – Woj-
ciecha Korfantego 6,

- nasadzono żywopłoty – Hermana 
Wróbla 2F,

- na wniosek mieszkańca przycięto 
drzewa przy Okrężnej 6 oraz po uzy-
skaniu stosownej zgody z Urzędu Mia-
sta wycięto dwa drzewa przy Wojcie-
cha Korfantego 17.

Zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego wykonany został przegląd in-
stalacji gazowej i wentylacyjnej wraz 
z usunięciem nielicznych nieszczelno-
ści, jakie przy okazji wykryto i zaproto-
kołowano:

- Okrężna 1-15,
- Leśna 7, 7A, 7B, 13 i 15,
- ks. Jana Kapicy 5.
Obecnie trwają przeglądy wentylacji 

w budynkach przy Hermana Wróbla 
15-17-19-21.

Osiedle „Bańgów”
W „Bańgowie” założono pierwszą 

w osiedlu łąkę kwietną. Znajduje się 

przy jednym z częściej uczęszcza-
nych chodników – w rejonie budyn-
ków Marii Skłodowskiej-Curie 33-43-
45 i Karola Szymanowskiego 6-12. 
Pierwsze widoczne efekty będą póź-
ną wiosną.

Systematycznie w osiedlu w kolej-
nych budynkach ubywa starych okien 

piwnicznych. Ostatnio administracja 
zleciła ich wymianę oraz montaż do-
datkowych zabezpieczeń przy Marii 
Skłodowskiej-Curie 69A, B i 77.

Zakończyła się w osiedlu przycinka 
pielęgnacyjna drzew na podstawie su-
gestii mieszkańców. Ostatnio między 
innymi przycinano drzewostan w rejo-
nie Władysława Reymonta 30-32.

Konserwatorzy zajmują się robota-
mi instalacyjnymi. Ostatnio wymienili 
między innymi pion ciepłej, zimnej wo-
dy oraz cyrkulacji przy Marii Skłodow-
skiej-Curie 83, prowadzona jest także 
wymiana poziomu wodnego przy M. 
Skłodowskiej-Curie 25-27.

Trwają przeglądy wentylacji i gazu 
w mieszkaniachprzy:

- Władysława Reymonta 2-56,
- Karola Szymanowskiego 1-14,
- Marii Skłodowskiej-Curie 1-59.

Osiedle „Węzłowiec”
W grudniu nastąpił odbiór techniczny 

dużych prac związanych z renowacją 
elewacji budynku przy Grunwaldzkiej 
6. Wykonano zarówno ścianę fronto-
wą, obie szczytowe, jak również ścia-
ny między balkonami.

Odebrane zostały również prace pro-
wadzone przez kilka tygodni na balko-
nach przy ulicy Władysława Jagieł-

ły 1A. Przy dogodnych warunkach at-
mosferycznych, dwa kolejne segmenty 
balkonów „B” i „C” również będą kom-
pleksowo wyremontowane.

Na drodze dojazdowej do gara-
ży przy ulicy Wł. Jagiełły 15 zaszła 
konieczność regulacji krat kanaliza-
cji deszczowej, co wykonano jeszcze 
w grudniu.

Administracja zorganizowała w kil-
ku miejscach, gdzie zauważono poja-
wienie się szczurów, akcję deratyza-
cyjną, tj.:

- Jana Polaczka 8B,
- Władysława Jagiełły 33A, 35C.
W osiedlu „Węzłowiec” niemal 

wszystkie budynki posiadają już cy-
frową instalację domofonową. Pozo-
stały do wykonania jeszcze trzy ad-
resy, gdzie mieszkańcy użytkują jesz-
cze domofony analogowe - Włady-
sława Łokietka 16A, B oraz Grun-
waldzka 18. Najprawdopodobniej 
jeszcze w I kwartale br. wszystkie zo-
staną wymienione.

Osiedle „Chemik”
W rejonie budynków Walerego Wró-

blewskiego 53-60F i 63I oraz Nie-
podległości 66, przy tzw. Alei Ko-
ścielnej przekopano dużą połać traw-
nika. W ten sposób wykonano pierw-
szy etap prac związanych z założe-
niem drugiej – po „Węzłowcu” – w Byt-
kowie wieloletniej łąki kwietnej. Późną 
wiosną i latem będą widoczne już wi-
zualne efekty.

W klatce schodowej Niepodległości 
59A trwają jeszcze prace malarskie – 
to ostatnia z ośmiu w wieloklatkowym 
budynku Niepodległości 57-59, gdzie 
celem był kompleksowy remont. W na-
stępnej kolejności są do remontu klatki 
przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 51A 
i B, które poprzedza uporządkowanie 
instalacji teletechnicznych na koryta-
rzach i montaż żarówek ledowych.

ciąg dalszy na str. 19

os. „Węzłowiec”. Niebawem wymiana kasety os. „Węzłowiec”. Niebawem wymiana kasety 
domofonowej na cyfrową – Grunwaldzka 18domofonowej na cyfrową – Grunwaldzka 18

os. „Chemik” Powstaje łąka kwietna - rejon  os. „Chemik” Powstaje łąka kwietna - rejon  
W. Wróblewskiego 51-53/Niepodległości 66W. Wróblewskiego 51-53/Niepodległości 66

Klatki, drzewostan i… przeglądy
Na przełomie grudnia i stycznia prac w osiedlach spółdzielczych jest 

mniej ze względu okołoświąteczną krzątaninę. Nie bez znacze-
nia są także niskie temperatury i zalegający śnieg. To chwila wytchnienia. 
W tym czasie prowadzone są głównie mniejsze roboty: towarzyszące – 
przed malowaniem klatek, pielęgnacyjne drzew czy też takie, które wystę-
pują niespodziewanie.
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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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Nie 
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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e kolekcje!
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s-552/1-22

 klucze mieszkaniowe i samochodowe
 kodowanie i naprawa pilotów
 usługi szewskie i kaletnicze
 wyrabianie pieczątek
 ostrzenie noży itp. 
 Upominki i inne…

ul. Kapicy 10, 41-100 Siemianowice Śląskie 
tel. 799 801 365; (Kaufland obok Auto Kliniki)

Zakres usług:

Zadbaj o swoje 
bezpieczeństwo

zwróć uwagę 
na obce osoby 

w Twoim 
budynku!!!
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Chemik”. W styczniu kontynuacja prac malarskich  os. „Chemik”. W styczniu kontynuacja prac malarskich  
– Niepodległości 59A– Niepodległości 59A

os. „Bańgów”. Kolejny etap wymiany okien piwnicznych os. „Bańgów”. Kolejny etap wymiany okien piwnicznych 
w budynkach – tu: M. Skłodowskiej-Curie 69A, Bw budynkach – tu: M. Skłodowskiej-Curie 69A, B

os. „Młodych”. Odnowiono elewacje szczytowe garaży przy Alei Młodychos. „Młodych”. Odnowiono elewacje szczytowe garaży przy Alei Młodych

os. „Węzłowiec”. Po renowacji elewacji  os. „Węzłowiec”. Po renowacji elewacji  
– Grunwaldzka 6– Grunwaldzka 6

os. „Chemik”. Wkrótce malowanie klatek schodowych os. „Chemik”. Wkrótce malowanie klatek schodowych 
– A. Zgrzebnioka 51A, B– A. Zgrzebnioka 51A, B

os. „Bańgów”. Wymieniono drzwi wejściowe os. „Bańgów”. Wymieniono drzwi wejściowe 
 – M. Skłodowskiej-Curie 15 – M. Skłodowskiej-Curie 15

os. „Młodych”. Finisz prac dociepleniowych  os. „Młodych”. Finisz prac dociepleniowych  
– J. Stęślickiego 3-6– J. Stęślickiego 3-6

Klatki, drzewostan i… przeglądyKlatki, drzewostan i… przeglądy
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os. „Chemik”. Będzie nowa zabudowa śmietnika os. „Chemik”. Będzie nowa zabudowa śmietnika 
z wytyczonym miejscem na gabaryty  z wytyczonym miejscem na gabaryty  

– Niepodległości 58– Niepodległości 58

os. „Bańgów”. W „Bańgowie” założono łąkę kwietną os. „Bańgów”. W „Bańgowie” założono łąkę kwietną 
 – M. Skłodowskiej-Curie/K. Szymanowskiego – M. Skłodowskiej-Curie/K. Szymanowskiego

os. „Chemik”. Po przycince os. „Chemik”. Po przycince 
pielęgnacyjnejpielęgnacyjnej

os. „Młodych”. Będą nowe os. „Młodych”. Będą nowe 
windy na kolejnych adresach, tu: windy na kolejnych adresach, tu: 

Niepodległości 30Niepodległości 30

os. „Tuwima”. W pierwszym kwartale roku będą os. „Tuwima”. W pierwszym kwartale roku będą 
remontowane kolejne klatki – Okrężna 4, 13, 15remontowane kolejne klatki – Okrężna 4, 13, 15

os. Michałkowice”. Wkrótce nowe cyfrowe domofony  os. Michałkowice”. Wkrótce nowe cyfrowe domofony  
– W. Fojkisa 5A, B, C– W. Fojkisa 5A, B, C

os. „Michałkowice”. 10 nowych os. „Michałkowice”. 10 nowych 
drzewek – Wyzwolenia 6-8drzewek – Wyzwolenia 6-8

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
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Oszczędzaj  
c iep ło 

–  pamięta jąc  
o zapewnieniu 
prawidłowej 
wentylacji

Czy będą ferie w „Chemiku”?Czy będą ferie w „Chemiku”?
OdOd 14 do 27 lutego – to tegoroczny ministerialny termin ferii zimowych dla województwa śląskiego. Kie-

rownictwo Dom Kultury „Chemik” zapowiada, że planuje zorganizować zimowy wypoczynek dla dzieci 
w tym czasie, ale wiele zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Ostateczna decyzja o feriach w DK „Chemik” podjęta zo-
stanie w oparciu o wytyczne sanitarne dla tej formy dzia-
łalności, które powinny być klarowne w drugiej połowie 
stycznia. Wtedy też mają się odbyć telefoniczne zgłosze-
nia uczestników. 

Prawdopodobnie, jeśli uda się zorganizować wol-
ny czas dzieciom, wzorem lipcowo-sierpniowych zajęć 
letnich, uczestnicy rozdzieleni zostaną na dwie mniej-
sze grupy. Zgłoszenia na ferie lub więcej informacji  
- tel. 32 228-20-90.  rg
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Administracja zleciła większe 
i mniejsze prace na kolejnych osie-
dlowych śmietnikach. Niebawem 
przy ulicy Niepodległości 58 stanie 
lekka zabudowa śmietnikowa z furt-
ką na zamek patentowy. Wydzie-
lona będzie również strefa składo-
wania odpadów wielkogabarytowych. 
W sąsiedztwie na utwardzonym tere-
nie będą stały pojemniki do segrega-
cji odpadów. 

Wielkogabarytowy problem wokół 
śmietników administracje SSM pró-
bują rozwiązać poprzez montaż este-
tycznych osłon, zwykle w kształcie li-
tery „L”. Taki wydzielony obszar na ga-
baryty będzie niedługo przy śmietni-
ku w rejonie budynku Walerego Wró-
blewskiego 51-53. 

Z kolei problem rozwiewania odpa-
dów ze śmietnika przy Walerego Wró-
blewskiego 67, ADM rozwiąże po-
przez zamontowanie metalowych krat.

Sporo w grudniu poczyniono w kwe-
stii przycinki osiedlowego drzewosta-
nu. Przez cieplejsze miesiące nagro-
madziło się kilkanaście adresów – po-
stulatów od mieszańców, gdzie w swo-
ich zgłoszeniach przekonywali o ta-
kiej potrzebie, na przykład ze wzglę-
du na zagrożenie połamaniem gałę-
zi drzew rosnących przy chodnikach, 
nad śmietnikami lub bardzo blisko do-
mów, zacieniających mieszkania niż-
szych kondygnacji. Firma zewnętrzna 
wykonała taką przycinkę pielęgnacyj-
ną przy:

- Niepodległości 58, 61-63, 64-66, 
71,

- Walerego Wróblewskiego 39-41, 
45, 55,

- Alfonsa Zgrzebnioka 52.
W ostatnich tygodniach ADM zleci-

ła również naprawę klap włazowych 
na dach przy kilku adresach: Nie-
podległości 57D, 61A czy Walere-
go Wróblewskiego 47, 53E, 63F. To 
ważne, by mieszkańcy zwracali uwa-
gę również na ten element budynku, 
przez który ciepło „lubi” czasem ucie-
kać i niezwłocznie informowali pracow-
ników SSM, gdy pojawi się podejrze-
nie, że jest coś nie tak.

Osiedle „Centrum”
W ostatnich tygodniach z zadań, 

o jakich warto wspomnieć administra-
cja zleciła:

- przycinkę drzewostanu przy uli-
cach:

- Kolejowej,
- Komuny Paryskiej,

- Kruczej,
- Ryszarda Gansińca,
- Tadeusza Kościuszki,

- Jana Pawła II,
- Jedności,
a także:
- roboty instalacyjne przed malowa-

niem klatek schodowych przy ulicy 
Jedności 1,

- wymianę lamp oświetlenia piwnicy 
– Komuny Paryskiej 3.

Osiedlowi konserwatorzy zajmują 
się, według potrzeb, wymianą odcin-
ków kanalizacji w mieszkaniach, ostat-

nio między innymi przy Jana Pawła II 
21 i Śląskiej 50B.

Osiedle „Młodych”
Trwają ostatnie prace związane 

z termomodernizacją budynku przy 
ulicy Jana Stęślickiego 3-6 i robo-
tami temu towarzyszącymi. Ekipę re-
montową, przy sprzyjających warun-
kach atmosferycznych, można jesz-
cze dostrzec na elewacji balkono-
wej. Jednym z ostatnich elementów 
do wykonania na tym budynku jest 
między innymi montaż budek lęgo-
wych dla ptaków, w tym jerzyków 
i jaskółek, po konsultacji ornitolo-
gicznej.

W grudniu administracja zleciła od-
nowienie elewacji szczytowych cią-
gów garażowych biegnących wzdłuż 
Alei Młodych, zarówno od głównej uli-
cy, jak i niedawno oddanego do użytku 
„Parku Leśnego” oraz ścieżki rowero-
wej, dorzucając w ten sposób „kamyk” 
w kwestii poprawy wizerunku tej nieza-
mieszkałej części miasta.

ADM zleca również w kolejnych klat-
kach schodowych modernizacje i kon-
serwacje przyłączy elektrycznych. Ta-

kie prace ostatnio wykonano m. in. 
przy Alei Młodych 8-9.

W pierwszym kwartale roku, o ile nic 
nie stanie na przeszkodzie, wykony-
wane będą takie roboty jak:

- Niepodległości 30 i Aleja Mło-
dych 2 – wymiana dźwigów osobo-
wych,

- ZHP 9 – wyprowadzenie instalacji 
deszczowej w budynku z trzech w je-
den wspólny pion, wzorem sąsiadują-
cych budynków ZHP 10 i 11,

- Szarych Szeregów 1-4 – malowa-
nie klatek schodowych.

Osiedle „Michałkowice”
W grudniu ADM zajęła się osiedlo-

wym drzewostanem. Wykonano mię-
dzy innymi decyzję Wydziału Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta odno-
śnie zgody na wycięcie pojedynczych 
drzew w rejonie Przyjaźni 10 oraz Ko-
ścielnej 1. Równocześnie w innych 
częściach osiedla nasadzono nowe, 
tj.:

- 10 sztuk w rejonie budynków przy 
Wyzwolenia 6-8 na trawniku od stro-
ny balkonów i placu zabaw,

- 2 sztuki w sąsiedztwie budynku 
przy Walentego Fojkisa 5.

Rozpoczęto również przycinkę gałęzi 
drzew w różnych częściach michałko-
wickich zasobów spółdzielczych.

Poza tymi pracami, warto wspo-
mnieć o:

- zakończeniu remontu poszycia da-
chowego - Przyjaźni 36B i 50A,

- usuwaniu metalowych ogrodzeń 
byłych ogródków zlokalizowanych od 
strony balkonowej budynku przy Ko-
ścielnej 36.

Niezależnie od tego, trwają prze-
glądy instalacji wentylacyjnej i gazo-
wej przy:

- Wyzwolenia 6,
- Przyjaźni 8-26,
- Emilii Plater 21,
- Władysława Sikorskiego 2-4,
- Kościelnej 34-36.
Ostateczny termin dla mieszkańców, 

dotychczas nieobecnych podczas kon-
troli, upłynął 11. stycznia.

W styczniu administracja przystąpi 
najprawdopodobniej do remontu insta-
lacji domofonowych wraz z wymianą 
kaset na kolejnych adresach – Walen-
tego Fojkisa 5A, B, C.

rg

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

Klatki, drzewostan i… przeglądy

ciąg dalszy ze str. 14

os. „Centrum”. W grudniu os. „Centrum”. W grudniu 
przycinano gałęzie drzewprzycinano gałęzie drzew
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OSIEDLE  „MICHAŁKOWICE”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I. ROBOTY DEKARSKIE

1. Kościelna 34 remont pokrycia dachu 1 kl.

2. Przyjaźni 42, 42A remont pokrycia dachów 2 kl.

3. Przyjaźni 46A remont pokrycia dachu 1 kl.

4. Przyjaźni 48A remont pokrycia dachu 1 kl.

5. Przyjaźni 50 remont pokrycia dachu 1 kl.

6. Przyjaźni 52, 52A remont pokrycia dachów 2 kl.

7. Pocztowa 10 remont pokrycia dachu 1 kl.

8. Pocztowa 9, 11 rynny + pas przyrynnowy 2 kl.

9. Wyzwolenia 8A remont pokrycia dachu 1 kl.

10. Władysława Sikorskiego 4D remont pokrycia dachu 1 kl.

11. Obrońców Warszawy 1 remont koryta zlewowego + sztucer 1 kl.

II. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Całość osiedla naprawa schodów wejściowych do budynku wg potrzeb

2. Przyjaźni 34, 34A montaż drugich drzwi 2 kl.

3. Przyjaźni 40B remont balkonów 2 sztuki

4. Przyjaźni 44, 46, 46A, B, C
naprawa daszków nad wejściem do budynku 
+ balustrad

5 kl.

5. Przyjaźni 44 remont balkonu 1 sztuka

6. Przyjaźni 48B
naprawa daszku nad wejściem do budynku + 
balustrady

1 kl.

7. Kościelna 12A naprawa sufitów balkonów 4 sztuki

8. Pocztowa  10 naprawa sufitów balkonów 4 sztuki

9. Stawowa 11 remont balkonów 10 sztuk

10. Stawowa 6 naprawa sufitu balkonu 1 sztuka

11. Władysława Sikorskiego 2A, B, C remont balkonów 3 kl.

12. Place zabaw
wymiana lub naprawa zużytych, 
uszkodzonych urządzeń zabawowych

wg potrzeb

13. Przyjaźni 24-26 utworzenie skweru 1 sztuka

III. ROBOTY MALARSKIE wg potrzeb

IV. ROBOTY STOLARSKIE

1. Dotyczy całego osiedla zwrot za wymianę okien lokatorskich wg protokołów

2. Dotyczy całego osiedla montaż  nawiewników wg protokołów

3. Wyzwolenia 6A, B
montaż zabezpieczeń okien na klatkach 
schodowych

22 sztuki

V ROBOTY ŚLUSARSKIE wg potrzeb

Plan remontów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na rok 2022ciąg dalszy 

ze str. 13
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VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Kościelna 36- 36F wymiana kabli i słupów oświetlenia ulicznego 7 sztuk

VII DŹWIGI

1 Wyzwolenia 6A
wymiana zespołu napędowego wraz z linami 
nośnymi i falownikiem

1 dźwig

VIII ROBOTY INSTALACYJNE + C.O.

1. Całość osiedla usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej wg potrzeb

2. Przyjaźni 18 wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej wg potrzeb

Całość osiedla wymiana wentylatorów wg potrzeb

3. Stawowa 5, 6, 7, 11A montaż zaworów gazowych podpionowych 8 sztuk

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Obrońców Warszawy 2, 2A remont chodnika - dojścia do klatek 30 m2

X DOMOFONY – REMONTY

1 Kościelna 36- 36F
remont instalacji domofonowej - wymiana 
kaset

7 kl.

2. Walentego Fojkisa 5A, B, C
remont instalacji domofonowej - wymiana 
kaset

3 kl.

OSIEDLE im. Juliana TUWIMA

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Okrężna 6 remont kapitalny poszycia dachowego 320 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Okrężna 4 montaż wspólnych pionów teletechnicznych 1 budynek

2 Okrężna 13 montaż wspólnych pionów teletechnicznych 1 bud.

3 Okrężna 15 montaż wspólnych pionów teletechnicznych 1 bud.

4 Okrężna 5 remont balkonów -zabudowa balustradą. 10 sztuk

5 Wojciecha Korfantego 6, 7 usuwanie korozji biologicznej 4 klatki

III ROBOTY MALARSKIE

1 Okrężna 4 remont klatki schodowej 1 bud.

2 Okrężna 13 remont klatki schodowej 1 bud.

3 Okrężna 15 remont klatki schodowej 1 bud.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Wg protokołów zwrot ryczałtu za okna pcv            szt.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Okrężna 1-15, Leśna 13-15
partycypacja 50% w kosztach zadaszeń 
ostatnich pięter.

10 sztuk

2 Wojciecha Korfantego 10 zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw 1 sztuka

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE wg potrzeb

VII DŹWIGI-REMONTY

1 Wszystkie nieruchomości
wykonanie zaleceń Urzędu Dozoru 
Technicznego

wg protokołów
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VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Wg zgłoszeń usuwanie nieszczelności wg protokołów

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Okrężna 2-3-5
budowa parkingu wraz z terenem 
rekreacyjnym

650 m2

2 Hermana Wróbla 15 poszerzenie wjazdu do garażu 10 m2

X DOMOFONY-REMONTY

1 Okrężna 4 remont instalacji domofonowej 1 bud.

2 Okrężna 13 remont instalacji domofonowej 1 bud.

3 Okrężna 15 remont instalacji domofonowej 1 bud.

OSIEDLE „WĘZŁOWIEC”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Całość nieruchomości

remont pokryć dachowych, mocowanie blach 
dylatacyjnych, montaż kratek  wentylacyjnych, 
montaż odstraszaczy na gołębie metodą 
alpinistyczną

wg potrzeb

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1 Grunwaldzka 5A-F usuwanie korozji biologicznej 1560 m2

2 Władysława Jagiełły 1B, C remont balkonów 39 sztuk

3 Grunwaldzka 18 remont balkonów 9 sztuk

4 Władysława Łokietka 16
renowacja ściany szczytowej poprzez 
docieplenie wraz z malowaniem elewacji

150 m2

5 Grunwaldzka 9A galerie
remont posadzek wraz z wykonaniem izolacji, 
ułożenie płytek mrozoodpornych, obróbka 
blacharska krawędzi czołowych galerii

1 kl.

6 Władysława Jagiełły 7A, B; 9B, C
montaż nasad wentylacji grawitacyjnej 
zakończonych turbowentem wraz z naprawą 
kominów

4 piony

III ROBOTY MALARSKIE

1 Grunwaldzka 18 malowanie klatki schodowej 1 kl.

2 Grunwaldzka 9A, B malowanie klatki schodowej 2 kl.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całość nieruchomości zwrot za wymianę stolarki okiennej wg wniosków

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1 Władysława Jagiełły 31B, C, D wymiana drzwi w komorach zsypowych 3 sztuki

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Władysława Jagiełły 41 remont instalacji odgromowych zgodnie 
z zaleceniami z protokołów pomiarów

1 budynek

2 Walerego Wróblewskiego 26-32 1 bud.

Plan remontów Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na rok 2022
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ

3 Grunwaldzka 4 – tył budynku montaż lamp parkowych 2 sztuki

VII DŹWIGI-REMONTY

1 Całość nieruchomości wykonanie zaleceń UDT 41 sztuk

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1 Całość nieruchomości wykonanie zaleceń pokontrolnych wg protokołów

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Władysława Jagiełły 2D

remont schodów wejściowych do klatek

1 kl.

2 Wł. Jagiełły 3B 1 kl.

3 Władysława Łokietka 16B 1 kl.

4 Wł. Łokietka 18 1 kl.

5 Wł. Łokietka 20 1 kl.

6 Wł. Łokietka 24 1 kl

7 Grunwaldzka 4 – tył budynku remont chodnika 280 m2

8
Wł. Jagiełły 7A od str. szczytu budynku 
do głównego traktu pieszego

remont chodnika 100 m2

9 Wł. Jagiełły 29A wykonanie decyzji ppoż 1 kl.

10 Grunwaldzka 2-4 poszerzenie drogi 60 m2

11 Wł. Jagiełły 33-35 poszerzenie drogi 60 m2

X DOMOFONY-REMONTY

1 Władysława Łokietka 16A, B wymiana kaset 2 sztuki

2 Grunwaldzka 18 wymiana kaset 1 sztuka

Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny!  Nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego, osobę potrzebującą pomocy alarmuj!

Tegoroczna zima pokazała swoje pazurki i „tylko” 
grudniowe mrozy pociągnęły za sobą 17 ofiar śmier-

telnych z powodu wychłodzenia. Łącznie w listopadzie 
i grudniu zamarzły już 24 osoby. Zima jeszcze potrwa 
i tym samym nadal bardzo realne jest niebezpieczeń-
stwo śmiertelnego wychłodzenia organizmu.

Niestety, przypadki zamarznięcia ludzi dotyczą nie tylko 
osób bezdomnych. Dla tych ostatnich jednak jesień, zima 

czy wczesna wiosna to najtrudniejszy czas do jako takie-
go funkcjonowania. Niewiele trzeba, by słabo okryty, często 
niedożywiony organizm błyskawicznie się wychłodził do za-
marznięcia włącznie. Stąd tak ważnym jest, by natychmiast 
reagować, gdy widzimy, jakąś niepokojącą sytuację. 

Miarą naszego człowieczeństwa jest pomaganie innym, 
szczególnie słabszym, dzieciom, osobom starszym i bez-
domym.

Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy niepokojące sytuacje. 987 – pamiętajmy
od 1. 11. 2021 r. w Wojewódzkim Cen-

trum Zarządzania Kryzysowego w Kato-
wicach pod tym numerem działa infolinia 
dla bezdomnych. W okresie zimowym 

tam można uzyskać informacje o moż-
liwościach pomocy w zakresie noclegu 
i wyżywienia. Infolinia funkcjonuje cało-
dobowo, w każdym dniu tygodnia i obej-

muje swym zasięgiem całe wojewódz-
two śląskie. Połączenie z numerem 987 
jest całkowicie bezpłatne zarówno z tele-
fonów komórkowych, jak i stacjonarnych.

Pamiętajmy:
 Pomocy dla bezdomnych możemy szukać telefonując całodobowo pod numery:

- 987 – infolinia dla bezdomnych, - 112 – Służby Ratownicze - 997 – Policja,
- 986 – Straż Miejska Siemianowice Śląskie tel. 32 228-47-00, e-mail: dyzurny@sm.siemianowice.pl

MOPS ul. Szkolna 17 tel. 32 765-62-23 lub 32 765-62-22 – w godzinach 7:00-15:00
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 32-220-01-80

Zwracajmy uwagę na przypadkowo napotkane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy 
obojętni na widok osób leżących czy nazbyt długo siedzących, jak i zbyt lekko ubranych w stosunku do panujących 
warunków atmosferycznych deszcz, mróz, śnieżyca. Szczególną pieczą otoczmy dzieci i osoby starsze.

O każdej niepokojącej sytuacji najlepiej natychmiast informujmy służby ratownicze.
Pamiętajmy: Od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy może zależeć czyjeś życie.
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Odczyty p.k.o. i wodomierzy
Z powodu trwającego stanu epidemii prosimy o podanie stanów wodomierzy 

i podzielników kosztów ogrzewania wpisując numer wodomierza/podzielnika oraz odczyt
Zgłoszenia telefoniczne nasi pracownicy będą przyjmować w godz. 9:00-16:00

Odczyty można też przesłać przez całą dobę w formie MMS/SMS  
albo na adres e-mail:  odczyty@ssm.siemianowice.pl wg załączonego planu

PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ O PODANIU ADRESU, KTÓREGO DOTYCZY ODCZYT
Mieszkania, z których nie otrzymamy odczytów, będą rozliczone na podstawie danych szacunkowych.

W szczególnych przypadkach Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
 może przeprowadzić odczyty sprawdzające w późniejszym terminie.

Aby uniknąć błędów zachęcamy do przesyłania zdjęć wodomierzy i podzielników.
Odczytów wodomierzy z odczytem radiowym prosimy nie podawać.

PLAN PRZYJMOWANIA ODCZYTÓW  – STYCZEŃ; LUTY 2022 r.

Na zdjęciu podzielnika powinien być widoczny 
numer podzielnika oraz wskazanie z literą M (nie MC) 

 i pięcioma cyframi.

Na zdjęciu wodomierza:  
numer i odczyt z liczydła.

Odczyt
podzielnika
M..............

Numer
wodomierza

Numer
podzielnika

Odczyt 
wodomierza na 

dzień ........

• w terminie 12-17 stycznia 2022 r.  
pod nr tel. 73 74 75 662 

przyjmujemy odczyty z budynków  
przy ul. Hutnicza 3-5, Jedności 1,  

Pocztowa 1, 8*, 9*, 10, 11, 12*, 13, 14, 15,  
ul. Kościelna 12

• w terminie 12-17 stycznia 2022 r.  
pod nr tel. 799-178-578 

przyjmujemy odczyty z budynków  

przy ul. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5, 6, 7,  
ul. Niepodległości 22, 24, 26, 28, 30, 32

• w terminie: 2-7 lutego 2022 r.  
pod nr tel. 73 74 75 662

przyjmujemy odczyty z budynków  
przy - Kolejowa 1-6

- Walerego Wróblewskiego 43-49
- Niepodległości 60
- Jana Polaczka 2-8

Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

* (zaznaczone budynki mają zamontowane w większości wodomierze radiowe, właścicieli mieszkań z wodomierzami radiowymi prosimy 
o podanie tylko odczytów podzielników). W podanych terminach przyjmujemy odczyty TYLKO z ww. budynków. Inne budynki będą odczytywane 
w kolejnych miesiącach zgodnie z planem odczytów.



25MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2022

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 1/22 (TRUDNE)

1 8

6 3 2

2 4 9

8 5

2 9 8 4

8 5

7 6 4

2 3 5

5 1

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

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

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

Rozwiązanie  
SUDOKU 12/21

9 7 4 2 6 5 1 8 3

6 8 3 9 1 7 4 5 2

1 2 5 3 4 8 9 6 7

8 5 9 6 2 3 7 1 4

4 1 2 5 7 9 8 3 6

3 6 7 4 8 1 2 9 5

5 9 8 7 3 4 6 2 1

2 4 1 8 5 6 3 7 9

7 3 6 1 9 2 5 4 8

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
Szczegóły telefon - 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

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20

ogłasza konkurs ofert na
 stawkę najmu za garaż położony

przy ul. Piaskowej 8 o pow. 15,10 m2

Pisemne oferty z minimalną opłatą miesięczną brutto w kwocie 150,00 zł należy składać 
lub przesyłać w kopertach na adres:

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych,  
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z dopiskiem:

„Konkurs ofert na najem garażu – Piaskowa 8”.
W przypadku podpisania umowy najmu na garaż należy uwzględnić konieczność wniesienia 

kaucji zabezpieczającej w wysokości 3 miesięcznych opłat brutto.

Termin składania ofert do 28 stycznia 2022 r.
Dodatkowych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 

i Lokali Użytkowych pod numerem telefonu 32 6091 496 oraz administracja osiedla Centrum 
pod numerem telefonu 32 2281 739.

Na wyposażeniu garażu znajduje się instalacja elektryczna i wodna.
Garaż można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się w ADM „Centrum”.

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo  
do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
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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

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 

WRÓŻKA Ania - Tarot, konsultacje, 
tel. 693 711 228

ZABUDOWY wnęk, montaż paneli, 
sufity podwieszane, gładzie, kafelko-
wanie, tel. 32 245-95-87, 504 593 016

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

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

MALOWANIE - tapetowanie, i panele,
tel. 698 190 221

PIECE gazowe - naprawa, 
szczelność, awarie instalacji, 

tel. 601 477 527

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

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 

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne 
odplamianie, Siemianowice Śl., 

tel. 604 243 950

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

REGULACJA okien PCV, wymiana 
i naprawa uszczelek, 

tel. 602 314 720

RÓŻNE

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

ZATRUDNIĘ panią z Chemika lub 
okolic do pomocy w prowadzeniu do-
mu i opieki nad osobą chorą, 
  tel. 509 215 379

MIESZKANIOWE

2 POKOJE, 49 m2, Świętochłowice, 
ul. Jordanowska tanio SPRZEDAM,  
 tel. 501 817 143

KUPIĘ 2-pokojowe mieszkanie,  
 tel. 881 652 241

KUPIĘ mieszkanie lub dom w Siemia-
nowicach Śl. lub okolicy. Może być 

z obciążeniami lub do remontu. Na-
tychmiastowa płatność gotówką. Kon-
takt  tel. 602 858 602

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

MIESZKANIE kupię,  tel. 509 954 191

SPRZEDAM mieszkanie 62m2 Byt-
ków: 3 pokoje niezależne, duży balkon, 
osobno łazienka i wc,  tel. 602 819 830

ZAMIENIĘ mieszkanie komunal-
ne 2-pokojowe 37 m2 po remoncie za 
mieszkanie w bloku minimum 50m2, 
spłacę zadłużenie, dam odstępne do 
30 tys. zł,  tel. 530 855 576

ZAMIENIĘ mieszkanie dwupokojowe 
własnościowe 49 m2 na takie samo 
z III piętra na parter,  
 tel. 723 385 916, 530 138 910

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

KUPIĘ każdy samochód,  tel. 660 476 276

OFERUJĘ garaż do wynajęcia w Mi-
chałkowicach,  tel. 515 191 411

„MS” CZEKA
 NA TWOJĄ REKLAMĘ

do 20. każdego miesiąca
 tel. 32 609-14-05

OGŁASZAJ SIĘ W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO

Im bliżej terminu wywózki Im bliżej terminu wywózki 

wystawiszwystawisz

odpady wielkogabarytowe,odpady wielkogabarytowe,

tym krócej będziesz na to patrzećtym krócej będziesz na to patrzeć
Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,  

informacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytoweinformacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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Naleśniki z parówkami – 30 dag 
mąki, 2-3 jajka, 2 szklanki mleka, sól, ok. 
1 szklanki wody, słonina do smażenia. 
Składniki zmiksować, uzupełniając 
mlekiem lub mąką, by ciasto uzyskało 

konsystencję śmietany. Nalewać 
porcję łyżką wazową na rozgrzaną, 
wysmarowaną patelnię. Smażyć z obu 
stron cienkie naleśniki, przekładać na-
dzieniem, zwijać w rulon lub składać 
w chusteczkę. Gotowe przekładać na 

drugą patelnię lub żaroodpornego nac-
zynia, trzymać w cieple aż do usmażenia 
pozostałych. Naleśniki podawać z ser-
em, dżemem, sosami, ketchupem, z do-
datkiem surówek... lub np. z parówka-
mi – Obrane parówki obsmażyć na 
tłuszczu, posypać przyprawami i zawijać 
w gorące naleśniki. Podawać z gorącym 
pikantnym sosem pomidorowym.

Sałatka z pieczarek – 40 dag piec-
zarek, 1 cebula, 1-2 jajka, 1 łyżka 
stołowa oleju, sok z 1 cytryny, sól, pie-
prz do smaku. Oczyścić trzony piecza-
rek, a z kapeluszy zdjąć błonkę. Umyte 
grzyby zalać gorącą wodą, dodać soku 
z cytryny i ugotować. Ugotowane piec-
zarki i cebulę pokroić na półplasterki, 
przyprawić olejem, solą i pieprzem. 
Przygotowaną masę ułożyć kopiasto 
na salaterce i przybrać kawałkami jaj.

Śmietnik – wymieszać mikserem: 
5 żółtek, szklankę cukru, 1/2 szklan-
ki oleju, 2 i 1/2 szklanki mąki. Dodać 
wymieszane: łyżeczkę sody, 2 łyżeczki 
kawy, 2 łyżki kakao, łyżeczkę cynamonu. 
Białka z jajek ubić z 1/2 szklanki cuk-
ru i dodać do ciasta, po wymieszaniu 
dosypać pokrojone orzechy ok. 20 dag, 
(mogą być rodzynki, migdały) oraz 1/2  g, 
pokrojonych w kostkę, obranych jabłek. 
Dokładnie wymieszać i piec ok. 1 godziny.

Ryż z bananami – 250 g ryżu, 60 
g masła lub margaryny, 0,5 l mleka, 
4 dojrzałe banany, 2 łyżki cukru, łyżeczka 
cynamonu lub szklanka śmietanki. 
Wypłukany i dobrze odsączony ryż 
przesmażyć na tłuszczu (40 g), aby 
stał się szklisty. Zalać wrzącym mlek-
iem, dodać cukier i gotować na bard-
zo małym ogniu, na płytce azbestowej, 
do miękkości. Obrane banany pokrajać 
w poprzek na dość grube plasterki, 
obsmażyć z obu stron i bardzo delikat-
nie wymieszać z ugotowanym ryżem. 
Podawać na ciepło, posypany cynamo-
nem lub polany bitą śmietaną.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

W Nowym Roku 
szykują się zmiany. 
Dotyczyć będą spraw 
zawodowych. Po kło-

potach w pracy spowodowanych czę-
ściowo przez Ciebie, nastąpi lepszy 
okres. Być może otrzymasz w tej sa-
mej firmie inne stanowisko, które bę-
dzie Ci bardziej odpowiadać.

Rok 2022 nie 
przyniesie w Twoim 
życiu zasadniczych 
zmian. Nie spotka 

Cię awans, ale również nie zdarzy się 
nic, co zakłócałoby dotychczasowy, 
spokojny rytm życia. Pieniędzy, nie-
stety, nie będziesz miał dużo więcej, 
ale w połowie roku będzie poprawa.

Jeśli jesteś uczniem, 
lub studentem bę-
dzie to rok pomyśl-
ny do zdawania eg-

zaminów, pod warunkiem oczywiście, 
że przezwyciężysz lenistwo i zabierzesz 
się do nauki. Na drugi plan muszą zejść 
sprawy sercowe, chociaż w tym temacie 
nie będzie zmian. 

Osoby samotne 
w 2022 roku spotkają 
wreszcie osobę, z któ-
rą będą chciały zwią-

zać się na całe życie. Jeśli jednak masz 
już stałego partnera, bądź ostrożny 
i pamiętaj, że nie wszystko nowe mu-
si być lepsze, żeby człowieka poznać, 
trzeba z nim zjeść beczkę soli.  

Będzie to dobry rok! 
Już niedługo, być 
może nawet na wio-
snę, spotka Cię dłu-

go oczekiwany awans w pracy. Lwy, 
które zaangażowane są w działal-
ność polityczną, czy społeczną, mogą 
oczekiwać realizacji swoich pomysłów 
i uznania, na którym im zależy.

Jeśli w poprzed-
nich latach podjąłeś 
jakąś dużą inwesty-
cję, np. budowa do-

mu, to w tym roku najprawdopodob-
niej uda Ci się ją skończyć. Stanie się 
tak, ponieważ wpłynie Ci trochę nie-
spodziewanych pieniędzy.

W 2022 roku mie-
siąc za miesiącem 
upływać Ci będą 
spokojnie, bez więk-

szych wydarzeń. Uważaj jedynie na 
zdrowie, bo może dopaść Cię jakaś 
choroba. W połowie roku spotka Cię 
przyjemność, którą sprawi Ci ktoś bliski.

W domu jakieś rado-
sne wydarzenie. Mo-
że wstąpisz w związek 
małżeński lub ożeni 

się Twój syn lub córka urodzi wnu-
ka. Pod koniec roku niespodziewanie 
otrzymasz ciekawą propozycję, nad 
którą musisz się dobrze zastanowić.

Lubisz wyjazdy, 
podróże. Przebywa-
nie ciągle w tym sa-
mym miejscu męczy 

Cię i nuży. W tym roku nie będziesz 
narzekał na brak wyjazdów. Będą po-
dróże, ale być może tym razem zatę-
sknisz za Twoim przytulnym domem.

Nie żałuj, że coś 
Ci nie wyszło w roku, 
który minął. W nad-
chodzących miesią-

cach czeka Cię dużo atrakcji i tak się 
złoży, że do czego przyłożysz rękę, 
będzie się udawać. Pomysłów nigdy 
Ci nie zabraknie.

Zapowiada się rok 
bardzo pracowity, ale 
za to w lecie czeka 
Cię przyjemny urlop, 

który spędzisz wraz z rodziną, na-
jprawdopodobniej za granicą. Będzie 
to możliwe, bowiem Twoja żona dost-
anie propozycję dodatkowej pracy.

Niestety, coś nie-
spodziewanie po-
krzyżuje Twoje pla-
ny życiowe. Ale nie 

przejmuj się, to na czym Ci najbar-
dziej zależy zrealizujesz w terminie, 
chociaż nieco później, niż zamierza-
łeś. W połowie roku bardzo ucieszy 
Cię wyjazd. 

Mamy Nowy 
Rok 2022

Na karnawałowy 
stół
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J K L

W zimowy wieczór gajowy złapał 
w lesie złodzieja, który kradł ścięte 
drzewo.

- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko zbieram pa-

szę dla królików!
- Chcesz mi wmówić draniu, że króli-

ki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to napa-

lę nim w piecu...
J K L

Dwaj przyjaciele siedzą w barze:
- Popatrz spodobałem się tej panience!
- Jak na to wpadłeś?
- Popatrzyła na mnie i uśmiechnę-

ła się.
- Jak ja pierwszy raz zobaczyłem cie-

bie to rżałem przez pół godziny...

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Sklejka; 8. Strój ma-

skaradowy; 9. Kiedyś Brana, dzisiaj 
Brynica w Siemianowicach Śląskich; 
10. Tango z piosenki Wojciecha Mły-
narskiego; 11. Zwiotczenie mięśni; 12. 
Na twarzy przebierańca; 13. Zaleca-
na otyłemu; 14. Przecież po Śląsku; 
16. Papierowa rurka; 19. Kot spada na 
cztery; 20. Poszycie leśne; 21. Długo-
wieczne iglaki; 22. Część świątyni; 23. 
Przyszła na Matyska; 28. Przedmiot 
rozmowy; 31. Gruda węgla; 32. Czu-
bata papuga; 33. Na rodzimy kotlet; 
34. Pomieszczenie dla kogoś; 35. Gra 
z patyczkami; 36. Papiery wartościo-
we; 37. Obszar wodny.

PIONOWO: 1. Mocne, ciemne pi-
wo; 2. Dobytek; 3. Ryba z łowisk afry-
kańskich; 4. Partnerskie miasto Sie-
mianowic Śl. w Niemczech; 5. Miła 
woń; 6. Przywódca bandy; 7. Niejed-
na w karnawale; 14. Budowla Fitznera; 
15. Ostatnie dni karnawału; 17. Męski 
garnitur; 18. Polewaczka; 24. Konkre-
ty; 25. Konie zimnokrwiste; 26. Choro-
bliwy brak woli; 27. Dzielnica Siemia-
nowic Śląskich; 28. Odkrywca Tasma-
nii; 29. Partnerskie miasto Siemiano-
wic Śl. na Węgrzech; 30. Taca w gwa-
rze śląskiej.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
26. I. 2022 r. – na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte 20 z dopiskiem Redak-
cja „Moja Spółdzielnia” – Krzyżów-
ka nr 1/2022 (decyduje data stem-
pla pocztowego) lub adres poczty 
elektronicznej redakcji „MS”: ssm@
poczta.fm z obowiązkową informacją 
w temacie wiadomości: Krzyżówka nr 
1/2022 – decyduje data wysłania e-
-maila. Nagrody za rozwiązaną krzy-
żówkę nr 12/2021 z hasłem – Życzy-

my dużo radości i miłości, otrzymują: 
Lucyna Borowska, ul. Niepodległo-
ści 66F (I nagroda), Barbara Krupa-
nek, Michałkowicka 23 (II nagroda), 
Gabriela Kokot, ZHP 3 (III nagroda)..

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest PHU MMJ Mar-
cin Janos, a pozostałych „ARCON” 
Witold i Barbara Arciszewscy.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzysta-

nie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, 

adres e-mail lub nr telefonu) przez redakcję 

w celu przeprowadzenia konkursu/krzyżówki, 

w tym publikacji w miesięczniku „Moja Spół-

dzielnia” imienia, nazwiska i miejsca zamiesz-

kania wskazanego w nadesłanym rozwiąza-

niu) do jednorazowego losowania i publikacji 

jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane 

podaję dobrowolnie i wiem, że mam prawo do 

ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usu-

nięcia, ograniczenia przetwarzania i przeno-

szenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwy-

cięzców będą przetwarzane do 6 miesięcy.
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice Śląskie

ul. Bohaterów Westerplatte 20
posiada do wynajęcia

następujące lokale użytkowe:
– ks. Jana Kapicy 15 – pomieszczenia biurowe o powierzchni 11,46 m2 + 23,55 m2,
– Walerego Wróblewskiego 8 – lokal użytkowy o powierzchni 28,96 m2,
– Władysława Jagiełły 37d – lokal użytkowy o powierzchni 89,11 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 powierzchni 157,10 m2 z pomieszczeniami 
biurowymi o powierzchni 59,60 m2.

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

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

Osiedla domem nie tylko ludzi
Zamieszkują okoliczne parki, ogródki działkowe czy tereny leśne, ale i nasze osiedla spółdzielcze. W kontekście  

 termomodernizacji budynków, renowacji elewacji czy porządkowania osiedlowych drzewostanów albo za-
miany trawników w parkingi – zachowanie siedlisk ptaków czy odpowiednich warunków do ich bytowania jest wy-
zwaniem, jakiemu trzeba spróbować mimo wszystko sprostać…
Zubożać, ale tworzyć nowe warunki

Część z nas, by nie powiedzieć 
znaczna część – nie przywiązuje więk-
szej wagi do obecności ptaków w oto-
czeniu. Są jednak one ważnym ele-
mentem naszego ekosystemu. Są po-
żyteczne. Te banalne, jak może się 
wydawać stwierdzenia, są znaczą-
ce i warte zakodowania. Postępują-
ca urbanizacja, wchłaniająca naturalne 
siedliska zmusza je do adaptowania 
się w nowych warunkach miejskich. 
I tutaj czasami dotyka ich kryzys. Weź-

my przykład naszego osiedla spół-
dzielczego, czy bliżej: domu i jego naj-
bliższego otoczenia – mając na uwa-
dze miejsce gniazdowania i źródła po-
karmu. Każdy budynek SSM przecho-
dzi prędzej czy później większy remont 
elewacji. Część starych drzew z przy-
czyn naturalnych obumiera, łamie się 
pod wpływem silnego wiatru czy gro-
zi przewróceniem, co w konsekwencji 
kwalifikuje je, po uzyskaniu stosownej 
zgody, do usunięcia. Trawniki – koszo-
ne kilka razy w roku lub zagospodaro-

wywane najczęściej pod nowe miejsca 
parkingowe, na które jest presja spo-
łeczna w obliczu skokowego przyrostu 
samochodów w XXI wieku. Dołóżmy 
do tego dobrze znany temat dokarmia-
nia w osiedlach gołębi miejskich, któ-
rych nadmierna obecność wpływa ne-
gatywnie na liczebność innych gatun-
ków ptaków i… problem liczby i różno-
rodności gatunkowej ptactwa w osie-
dlu gotowy.

Na to, jak będzie wyglądało życie 
ptaków w osiedlach ma wpływ zarów-
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no zarządca terenu, jak i mieszkańcy.
Prowadząc większe remonty elewa-

cji myśli się głównie o poprawie ich wi-
zerunku, komfortu cieplnego budyn-
ku itd. Należy jednakże uwzględnić 
fakt, że nierzadko stały się one do-

mem-miejscem lęgu ptaków i zgodnie 
z przepisami ochrony przyrody, nale-
ży dążyć do utrzymania siedlisk ga-
tunków prawnie chronionych. Przy 
takich pracach zazwyczaj dochodzi do 
ich usuwania, a w ich miejsce, po kon-
sultacji ornitologicznej, zakładane są 
budki/gniazda lęgowe. Pewne działa-
nia, do jakich zobowiązuje się Spół-
dzielnia, mają na celu co najmniej 
utrzymać ilość ptaków różnych gatun-
ków jakie tutaj osiedliły się, jak rów-
nież możliwie wpłynąć na zwiększenie 
ich liczebności, poprzez tworzenie im 
zastępczych lęgowisk w określonych 
warunkach.

Baczni obserwatorzy zdążyli już do-
strzec ich pojawienie się na kolej-
nych budynkach w ciągu minionego 
roku – tam gdzie przeprowadzono re-
mont elewacji budynków wysokich. Ta-
kie stanowiska dla ptaków pojawiły się 
w 2021 roku m.in. przy Jana N. Stę-
ślickiego 1-2 (os. „Młodych”) i Herma-
na Wróbla 7 (os. „Tuwima”).

Końcówka roku przyniosła de fac-
to zakończenie kolejnych dużych prac 
remontowych na elewacjach następ-
nych budynków – Jana N. Stęślickie-
go 3-6 (os. „Młodych”) i Grunwaldz-
kiej 6 (os. „Węzłowiec”). W związku 
z tym, w oparciu o konsultację ornito-
logiczną, rozmieszczono:

- J. N. Stęślickiego 3-6:
- na elewacji budynku kilkanaście bu-

dek lęgowych dla jerzyków,
- w oknach klatek schodowych 4 gniaz-

da dla jaskółek oknówek,
- na okolicznych drzewach przy tej uli-

cy 3 budki dla wróbli.

- Grunwaldzka 6:
- na elewacji budynku kilka budek lę-

gowych dla jerzyków.
W budkach lęgowych gniazdują róż-

ne gatunki ptaków. Spośród osiedli 
Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej najwięcej zauważymy ich 
na elewacjach w osiedlach, które ze 
względu na położenie m.in. bliskie są-
siedztwo zalesionych terenów i pól – 
najbardziej odpowiadają tym skrzy-
dlatym zwierzętom – „Bańgów” i „Wę-
złowiec”.

Warto zaznaczyć, że podejmowa-
ne są starania, by takie budki lęgo-
we mające być lęgowiskiem zawie-
szane były w takich miejscach, by 
z jednej strony zapewniały spokój, 
stwarzając poczucie bezpieczeń-
stwa ptakom, z drugiej – nie stano-
wiły jednocześnie uciążliwości dla 
mieszkańców, zwłaszcza gdy poja-
wią się „małe” – a więc wybiera się 
zazwyczaj elewacje bez okien czy bal-
konów, tudzież maszynownie.

W 2020 roku przyjęto w Spółdzielni 
pewien proekologiczny kierunek, ma-
jący poprzez zakładane łąki kwietne 
wprowadzić w osiedla większą bioróż-

norodność. One również, poza swoimi 
walorami wizualnymi czy ekologiczny-
mi będą stanowić pewną bazę pokar-
mową dla żyjących w osiedlach pta-
ków (i nie tylko).

Chcąc wzbogacić osiedlową faunę 

– zwiększyć populację różnych mniej-
szych gatunków ptaków, należałoby 
między innymi ograniczyć liczebność 
gołębi czy kawek, które dziś zdomino-
wały miejski krajobraz. Mając potrze-
bę dokarmiania ich – róbmy to poza 
osiedlami, a nie w samym środku, czę-

ściowo odzwyczajając je w ten sposób 
od bytowania tutaj. Mniejszym ptakom 
możemy pomóc przetrwać zakładając 
karmniki, zwłaszcza na okres późno 
jesienny i zimowy.

Pozytywów z obecności różnego ro-
dzaju ptaków w osiedlach, poza czer-
paniem samej przyjemności z tego, że 
mieszkają obok nas, możemy doszu-
kiwać się również w tym: im więcej je-
rzyków i innych, tym mniej komarów. 
Więcej pustułek – mniejsza popula-
cja gołębi miejskich itd. Ptaki są waż-
nym elementem naszego ekosystemu. 
Trzeba o nich pamiętać.

Rafał Grzywocz

Gniazdo dla jaskółki oknówki – Jana N. Stęślickiego 3-6Gniazdo dla jaskółki oknówki – Jana N. Stęślickiego 3-6 J. Stęślickiego/Szarych Szeregów 1-4J. Stęślickiego/Szarych Szeregów 1-4

Grunwaldzka 6Grunwaldzka 6



s-
53

2/
1-

22

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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