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Remonty, zaległości.. .Remonty, zaległości.. .

Temperatura i pandemia...Temperatura i pandemia...

Korzystaj rozsądnieKorzystaj rozsądnie

Orkan Malik > 100 km/hOrkan Malik > 100 km/h

Tak wygląda w niektórych miejscach realny przejazd Tak wygląda w niektórych miejscach realny przejazd 
samochodu większych gabarytów ulicą Okrężnąsamochodu większych gabarytów ulicą Okrężną

Stawowa 11
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Kotłownie gazowe. Kotłownie gazowe. 
Sejm odrzucił kluczową Sejm odrzucił kluczową 

poprawkępoprawkę
Okrężna. Będzie Okrężna. Będzie 
parking i skwerparking i skwer
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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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Trenują, bo…
Dzięki porozumieniu Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i Urzędu Miasta dzieci zapisane na 
zajęcia piłkarskie, w trakcie zimy – 
gdy boiska wielofunkcyjne są zazwy-
czaj zamknięte - mogą spędzać ak-

tywnie popołudnia w salach gimna-
stycznych czterech siemianowickich 
szkół. To kontynuacja zajęć z otwar-
tych boisk.

Z tej możliwości korzysta obecnie 
dobrze ponad setka dzieci w wieku 
7-12 lat z różnych części Siemianowic 
Śląskich. Nie ma treningu, by nie poja-
wiło się od kilku do nawet kilkudziesię-
ciu chłopców, w tym niekiedy i dziew-
cząt. Pod okiem profesjonalnych tre-
nerów uczą się podstawowych ele-

mentów piłkarskich. Dzieci, pytane dla-
czego systematycznie na nie chodzą 
mówią różnie: albo, że chcą zostać 
w przyszłości „prawdziwymi” piłkarza-
mi, albo, by mieć dobrą kondycję. Nie-
którzy twierdzą, że przychodzą, by 
po prostu fajnie spędzić czas z kole-

gami, rozgrywając mecze według za-
sad piłkarskich i z trenerem jako arbi-
trem. Rzadziej, ale też tak bywa, mó-
wią, że chodzą po to, by trochę zrzu-
cić na wadze...

W zasadzie wszyscy uczestnicy, je-
śli już decydują się systematycznie 
uczęszczać na zajęcia, wkładają w nie 
serce. A ich starania i sumienność do-
ceniane są między innymi poprzez 
możliwość uczestnictwa w między-
osiedlowych turniejach piłkarskich, czy 

otrzymania własnego profesjonalnego 
stroju piłkarskiego.
Treningi w ferie – ważna informacja

W ferie zimowe, tj. od 14 do 27 
lutego br. zajęcia piłkarskie odbywają 
się tylko w:
- poniedziałki, 15.00-17.00, Szkoła 

Podstawowa nr 1 przy ulicy Nie-
podległości 47 w Bytkowie – grupa 
młodsza uczestników 7-9 lat,

- czwartki, 17.00-19.00, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych 
przy ulicy W. Budryka 2 w Michał-
kowicach – grupa starsza 10-12 lat.

W kolejne tygodnie marca i kwietnia 

już normalnie - według publikowanego 
stale w „MS”  terminarza zajęć.

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

„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Treningi piłkarskie w ferieTreningi piłkarskie w ferie
ZZimą aktywność też jest wskazana więc i zapisy na zajęcia piłkarskie dla  

 dzieci – wciąż są otwarte. W ferie jednakże treningi kontynuowane są 
tylko w wyznaczonych obiektach szkolnych. Później – według ustalonego 
wcześniej terminarza na sezon zimowy i wczesnowiosenny.

Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!
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CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Andrzej Jagiełło, Wiesław Jaźwiec*

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

NA TELEFONICZNY DYŻUR

tel. 32 609-14-00
Z kolei 4 kwietnia 2022 r. dyżurować będą  

Bronisław Breguła, Adam Cebula*
*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 i Lokali Użytkowych  
 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 6091-467
Rozliczenia C.O.  32-6091-457
Dział Ekonomiczny  32 6091-431
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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Dane na dzień 31. 12. 2021 r.:
Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni ogółem: 12 296 mieszkań 
o powierzchni 620 200,19 m2 w tym mieszkania o statusie:

• Spółdzielczym lokatorskim – 378 o pow. 18 810,22 m2

• Spółdzielczym własnościowym – 5525 o pow. 275 863,74 m2

• Prawa odrębnej własności – 6377 o pow. 324 956,31 m2

• Umowy najmu – 16 o pow. 569,92 m2

Zasoby garażowe Spółdzielni ogółem: 2006 garaże o pow. 32 693,63 m2 

w tym garaże o statusie:
• Spółdzielczym własnościowym – 1736 o pow. 28 012,70 m2

• Prawem odrębnej własności – 263 o pow. 4 565,78 m2

• Umowy najmu – 7 o pow. 115,15 m2

Na dzień 31. 12. 2021 roku w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej było 
zarejestrowanych ogółem 14 648 Członków.

W porządku dnia posiedzenia znala-
zły się punkty:

- omówienie wyników działalności 
gospodarczo-finansowej Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej za XI 
miesięcy 2021 r. – informację przyjęto,

- wykonanie rzeczowe planu remon-
tów za 2021 r. – szerzej przedstawimy 
je w następnych wydaniach

- zmiany w treści § 19 „Regulaminu 
przyjmowania członków, ustanawiania 
praw do lokali mieszkalnych, najmu 
i zmiany lokali mieszkalnych”,

- informacja o zaległości w „opłatach 
czynszowych”,

- sprawozdanie Spółdzielni w zakre-
sie działalności członkowsko-miesz-
kaniowej i lokali użytkowych SSM za 
2021 r.

W informacji o zaległościach w „opła-
tach czynszowych” wzbogaconej licz-
nymi tabelami i wykresami zawarto ca-
łość spraw finansowych wynikających 
z zobowiązań za użytkowanie loka-
li przez mieszkańców i użytkowników.

W opisie materiału czytamy m.in.: 
„Analiza przedstawionych zaległości 
bieżących pochodzenia „czynszowe-
go” wskazuje, że ich poziom w przy-
padku lokali mieszkalnych wg stanu 
na 31. 12. 2021 r. zwiększył się w sto-
sunku do stanu na 31. 12. 2020 r. o 98 
736,56 zł. Udział tych zaległości do na-
liczeń „czynszowych” uległ natomiast 
niewielkiemu obniżeniu z 2,55 % do 
2,46 %. W omawianym okresie zwięk-
szyły się także zaległości „czynszowe” 
na lokalach użytkowych o 21 186,78 zł 
tj. o 0,35 % w stosunku do naliczeń. 
Na koniec roku 2021 zaległości bie-
żące na tych lokalach wynosiły 396 
151,32 zł. Ogólny wskaźnik zadłuże-
nia bieżącego, w stosunku do naliczeń 
rocznych obniżył się o 0,08 % i wyno-
si 2,75 %.”

W bardzo obszernej informacji Kry-
styna Śliwiok – wiceprezes i główna 
księgowa pisze: „Pomimo spowolnie-
nia polskiej gospodarki, spowodowa-
nego stanem pandemii i ogólnie złej 
sytuacji na rynku gospodarczym w kra-
ju należy stwierdzić, że gospodarka fi-

nansowa Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, dzięki z dużą ostroż-
nością podejmowanym decyzjom, nie 
odczuła w znacznym stopniu negatyw-
nych konsekwencji wywołanych przez 
czynniki zewnętrzne. Sytuacja pande-
miczna w kraju, tak groźna dla gospo-
darki i przedsiębiorców nie przełoży-
ła się na drastyczne pogorszenie funk-
cjonowania Spółdzielni. SSM posia-
da dobrą płynność finansową, co po-
zwala jej na prawidłowe i terminowe 
regulowanie swoich zobowiązań. Nie 

bez znaczenia jest oczywiście dojrza-
ła i świadoma postawa członków Spół-
dzielni oraz pozostałych użytkowników 
lokali, wykazujących się poprzez regu-
larne i terminowe płatności olbrzymią 
odpowiedzialnością za losy naszych 
spółdzielczych zasobów.”

Ostatnim bardzo obszernym mate-
riałem przyjętym podczas obrad by-
ło „sprawozdanie Spółdzielni w zakre-
sie działalności członkowsko-miesz-
kaniowej i lokali użytkowych SSM za 
2021 r.” Przedłożony dokument tak-
że obszernie zilustrowano wykresami 
i tabelkami. W sprawozdaniu sygno-
wanym przez Jolantę Sobek – prezes 
Zarządu SSM, a przedstawiamy jego 
fragmenty (całość zamieścimy w kolej-
nych wydaniach „MS”) czytamy m.in.:

W okresie od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2021 roku spośród korespondencji, 

która trafiła do Spółdzielni, do działu 
członkowsko-mieszkaniowego i lokali 
użytkowych skierowano 1945 pism, na 
które udzielono odpowiedzi lub przy-
gotowano wnioskowane dokumenty 
m.in. umowy o ustanowieniu spółdziel-
czych lokatorskich praw do mieszkań 
oraz decyzje potwierdzające nabycie 
przez Członków mieszkań i garaży na 
podstawie zawartych aktów notarial-
nych lub w oparciu o załatwione spra-
wy spadkowe, podziały majątku, licyta-
cje komornicze itp.

Udzielano również odpowiedzi na 
pisma dotyczące najmu lokali użyt-
kowych, dzierżaw terenu, działalno-
ści gospodarczej prowadzonej w lo-
kalach mieszkalnych z zasobów SSM, 
reklam itp.

W związku z trwającą sytuacją epi-
demiologiczną i wprowadzonym ob-
ostrzeniami sanitarnymi, znacząca 
część korespondencji prowadzona by-
ła drogą elektroniczną. Za pomocą 

poczty elektronicznej załatwiano spra-
wy związane z bieżącą działalnością 
działu, tj. zaświadczenia, sprawy doty-
czące nabycia mieszkań i garaży itp.”

W Sprawozdaniu podano także: 
W związku z zakończeniem inwesty-
cji przy ul. H. Wróbla 2f oraz zmianą 
sposobu użytkowania jednego z loka-
li na osiedlu Bańgów, zmianie uległa 
ogólna ilość mieszkań i garaży w za-
sobach naszej Spółdzielni.

W wyniku dokonania przez jednego 
z Członków zmiany sposobu użytko-
wania jego lokalu z użytkowego na ce-
le mieszkalne uległa zmianie liczba lo-
kali mieszkalnych i użytkowych na nie-
ruchomości BAŃGÓW A – liczba loka-
li użytkowych zmniejszyła się o jeden, 
natomiast liczba lokali mieszkalnych 
wzrosła o jeden.”

pes

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Remonty, zaległości, 
 sprawy członkowskie

W trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na 
odległość przeprowadzono 31 stycznia br. obrady Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Powodem odstąpienia od po-
siedzenia stacjonarnego był poważny wzrost ilości zakażeń koronawiru-
sem i wynikającymi z tego rządowymi zaleceniami zminimalizowania kon-
taktów bezpośrednich.
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ciąg dalszy na str. 6

Niestety, ziszcza się czarny sce-
nariusz. Uchwalona przez Sejm 

RP tzw. „ustawa gazowa” nie zawie-
ra poprawki, jaką wypracował Se-
nat RP w oparciu o postulaty róż-
nych środowisk, rozszerzającej ka-
talog podmiotów objętych ochro-
ną o podmioty zużywające paliwo 
gazowe do produkcji energii cieplnej 
dostarczanej m.in. do spółdzielni 
i wspólnot mieszkaniowych.

Uwaga: z prezentowanych skanów 
dokumentów ze względów redakcyj-
nych usunięto nagłówki i stopki adre-
sowe papierów firmowych Spółdzielni.

Zapomniano o kotłowniach
W odpowiedzi na rekordowo wyso-

kie taryfy za gaz przyjęto ustawę, 
zgodnie z którą wszystkie spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe z automatu 
będą przeniesione na taryfy gazowe 
z wyrównaniem od 1 stycznia br. 
W skrócie, więcej osób będzie mogło 
korzystać z regulowanych cen gazu, 
przez co podwyżka nie będzie tak 
drastyczna dla odbiorców końcowych, 
jakimi są gospodarstwa domowe.

O ile tutaj sprawa jest klarowna, o ty-
le duży problem jest w budynkach, 
zasilanych za pośrednictwem lokal-
nych, zbiorczych kotłowni gazowych, 
będących własnością przedsiębior-
stwa ciepłowniczego o czym informo-
waliśmy w ubiegłym wydaniu „Mojej 
Spółdzielni”. Ustawodawca nie wziął 
pod uwagę tego, że gaz jest wykorzy-
stywany również na produkcję ciepła 
dla gospodarstw domowych, a zmi-
ana cen w taryfach źródeł ciepła zas-
ilanych paliwem gazowym dostawcy 
Tauron Ciepło sp. z o.o. przełoży się 
znacznie na koszty ponoszone przez 
mieszkańców budynków SSM zasi-
lanych za pośrednictwem kotłowni.

Taka sytuacja dotyczy kotłowni ga-
zowej na potrzeby ciepłej wody użyt-
kowej dla budynków usytuowanych 
w Michałkowicach przy ulicy Kościel-
nej 34, 36 oraz Przyjaźni 8, 10, 18, 
22, 24, 26, a także kotłowni gazowej 
zlokalizowanej w osiedlu „Bangów” 
obsługującej I i II etap „Bańgowa”.

Działania zaradcze, apel o równe 
traktowanie

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej po otrzymaniu w dru-
giej połowie grudnia informacji ze stro-
ny „Tauron Ciepło” o drastycznej pod-
wyżce, podjął w styczniu, w imieniu 

Kotłownie gazowe. Sejm odrzucił kluczową poprawkę
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zaniepokojonych mieszkańców, szer-
oko zakrojoną kampanię, której celem 
było uświadomienie decydentów 
o problemie, jakim jest pominięcie tej 
ważnej gałęzi gospodarki komunal-
nej dotyczącej zaopatrzenia gospo-
darstw domowych w ciepło i ciepłą 
wodę użytkową, które jest dostarczane 
z kotłowni gazowych eksploatowanych 
przez przedsiębiorstwa ciepłown-
icze. Zdaniem Zarządu SSM, w kat-
alogu podmiotów objętych ochroną 
„ustawy o szczególnych rozwiązani-
ach służących ochronie odbiorców pa-
liw gazowych w związku z sytuacją 
na rynku gazu” powinno być miejsce 
również i dla takich wytwórców ciepła. 
Dlaczego za to samo paliwo gazowe 
mieszkańcy mają płacić więcej, tylko 
dlatego, że są podłączeni do lokalnej 
kotłowni?

- Wystosowano pismo do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów z dnia 10 stycznia 2022 roku oraz 
do Urzędu Regulacji Energetyki da-
towane na 19 stycznia 2022 roku (czy-
taj skan str. 5), oczekując pisemnej 
odpowiedzi.

- Wystosowano pismo podpisane 
przez Radę Nadzorczą i Zarząd SSM 
adresowane do Gabrieli Morawskiej-
-Staneckiej, wicemarszałkini Senatu 
RP (czytaj skan obok).

Pismo tej samej treści skierowa-
ne zostało do wszystkich 34 człon-
ków (posłów na Sejm RP) Komisji 
do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów 
Państwowych (ESK), której przewod-
niczy Marek Suski (PiS).

W styczniu odbyło się spotkanie 
w siedzibie Zarządu, współorgani-
zowane przez radnego Rady Osie-
dla „Węzłowiec” Jakuba Nowa-
ka, z posłem na Sejm RP Maciejem 
Koniecznym będącym członkiem 
wspomnianej wyżej Komisji, wykłada-
jąc mu problematykę zagadnienia, 
także w formie pisemnej.

Zarząd Spółdzielni spotkał się tak-
że z przewodniczącymi Rad Osied-
li „Michałkowice” Dariuszem Bochen-
kiem i „Bańgów” – Mieczysławem 
Hojdą. Miało ono na celu przekaza-
nie informacji o zmianie cen w tary-
fach źródeł ciepła zasilanych paliwem 
gazowym i ich skutkach dla miesz-
kańców. Dyskutowano nad możli-
wościami złagodzenia efektów tych 
podwyżek. Przewodniczący Dariusz  

Kotłownie gazowe. Sejm odrzucił kluczową poprawkę
ciąg dalszy ze str. 5
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Bochenek przypomniał, że w 2010 
roku z inicjatywy ówczesnego Zarządu 
SSM i Rady Osiedla pojawił się pomysł 
na wybudowaniu we własnym zakresie 
4 kotłowni gazowych i odstąpienia od 
zaopatrywania mieszkań w w ciepłą 
wodę z kotłowni gazowej eksploat-
owanej przez Tauron Ciepło. W tym 
celu zwołano zebranie konsultacy-
jne z mieszkańcami, ale przedstaw-
iona koncepcja nie znalazła tylu zwo-
lenników w głosowaniu, by przyjąć ją 
do realizacji. Z perspektywy czasu dz-
iś już wiemy, że realizując wówczas 
to zamierzenie, inwestycja zwróciłaby 
się z nawiązką i korzyścią dla miesz-
kańców. Dziś nie byłoby tego realne-
go problemu, jaki stworzył się wraz 
z nową „gazową taryfą” i ponoszeniem 
przez mieszkańców wysokich kosztów.

Senat na „tak”, Sejm na „nie”
Zaangażowanie różnych środo-

wisk, które dotknęły znaczne podwyż-
ki w taryfach za gaz, w tym Siemi-
anowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
znalazło odzwierciedlenie w poprawk-
ach, jakie wniesiono w Senacie RP 
do „ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach służących ochronie odbiorców 
paliw gazowych w związku z sytuacją 
na rynku gazu”.

Senat RP, 20 stycznia 2022 roku: 
Dokonując analizy proponowanych 
przepisów art. 62b ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
pod kątem odbiorców paliw gazowych 
objętych „ochronną taryfą”, Sen-
at mając na uwadze skokowy wzrost 
cen gazu ziemnego, rosnącą inflac-
ję oraz utrzymującą się trudną sytu-
ację związaną z pandemią COVID-19, 
uznał za konieczne przyjęcie: Popraw-
ki nr 1 – rozszerzającej katalog pod-
miotów objętych tą ochroną o pod-
mioty zużywające paliwo gazowe do 
produkcji energii cieplnej dostarczanej 
do spółdzielni mieszkaniowych, wspól-
not mieszkaniowych oraz innych pod-
miotów zobowiązanych do zarządza-
nia budynkami mieszkalnymi wieloklat-
kowymi na cele gospodarstw do-
mowych (…).

Zadowolenie z poprawki przyjętej 
przez Senat RP minęło parę dni póź-
niej, 26 stycznia br., gdy Sejm RP 
rozpatrywał ustawę z senackimi po-
prawkami I decydował o ich odrzuce-
niu lub przyjęciu. Odrzucenie przez 
posłów stosunkiem głosów 234 
„za” do 223 „przeciw” tej oraz kilku 
innych poprawek było jak „kubeł zim-
nej wody”.

ciąg dalszy na str. 8
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Za odrzuceniem poprawki głosow-
ali posłowie:

- 228 – PiS,
- 1 – Lewica,
- 3 – Kukiz15,
- 2 – Niezrzeszeni.
Przeciw odrzuceniu, czyli za przy-

jęciem korzystnej dla mieszkańców 
poprawki głosowali posłowie:

- KO – 126,
- Lewica – 41,
- KP – 23,
- Konfederacja – 11,
- Polska2050 – 8,
- Porozumienie – 5,
- Kukiz15 – 1,
- PS – 4,
- PPS – 3,
- Niezrzeszeni – 1.

Podpis Prezydenta RP pod „ochron-
ną ustawą gazową” sprawia, że w mo-
cy pozostają drastyczne podwyżki, jak-
ie otrzymali w rachunkach mieszkań-
cy „Bańgowa” i części Michałkowic 
w lutym. Rada Nadzorcza i Zarząd 
SSM stoją na stanowisko, że jest to 
dalece niesprawiedliwe i wymaga-
jące kolejnych działań.

Bitwa o kotłownie
Decyzja posłów na Sejm RP o odrzu-

ceniu tej kluczowej poprawki, przekła-
dającej się negatywnie na portfele kil-
kuset mieszkańców Spółdzielni nie za-
kończyła walki o sprawiedliwe trakto-
wanie wszystkich odbiorców.

Na przełomie stycznia i lutego br. 
zorganizowana została akcja zbiera-
nia podpisów w administracjach osie-
dli „Bańgów” i „Michałkowice”, które 
stanowią załącznik do dwóch pism Ra-
dy Nadzorczej i Zarządu Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej skie-
rowanych do najważniejszych osób 
w państwie – Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy i Prezesa Rady Ministrów Ma-
teusza Morawieckiego (czytaj: skan  
str. 7 i skan obok). Wiemy też o oddol-
nych inicjatywach mieszkańców do-
tkniętych drastycznymi podwyżkami 
w „opłacie czynszowej” oraz zaanga-
żowaniu Związku Rewizyjnego Spół-
dzielczości Mieszkaniowej RP w War-
szawie, który wysunął podobne jak 
SSM postulaty.

O efektach działań władz Spółdziel-
ni przy współudziale mieszkańców i in-
nych instytucji będziemy Państwa in-
formować.

rg

Kotłownie gazowe. Sejm odrzucił kluczową poprawkę
ciąg dalszy ze str. 7
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ciąg dalszy na str. 10

Okrężna. Będzie parking i skwer
W tegorocznym planie remontów dla osiedla „Tuwima” odnajdziemy taką pozycję jak budowa parkingu 

i skweru rekreacyjnego przy ulicy Okrężnej. Jakie czynniki zdecydowały o zagospodarowaniu asfaltowe-
go boiska właśnie w ten sposób?

Gdybyśmy zerknęli na ulicę Okręż-
ną z lotu ptaka, zorientowalibyśmy 
się, że tworzy ją kilkanaście wysokich 
budynków skupionych głównie wo-
kół charakterystycznego drogowego 
pierścienia – drogi jednokierunkowej, 
przy której każdego dnia parkuje kilka-
dziesiąt samochodów, wliczając w to 
również wytyczone miejsca postojowe 
przy niej. W środku tego pierścienia 
znajdują się między innymi plac za-
baw i ogrodzone boisko z asfaltową, 
dotkniętą już zębem czasu nawierzch-
nią. Zwarta zabudowa tego miniosie-
dla sąsiaduje z Laskiem Bytkowskim.

Jednym z największych problemów 
tej części osiedla „Tuwima”, w zasa-
dzie dopiero w XXI wieku, stał się 
temat parkowania samochodów, któ-
rych przybyło (jak wszędzie) wręcz 
skokowo w ostatnich dwóch dekadach 
a związku z tym i skokowo przybyło 
nowych problemów. Ten największy 
można odczuć jadąc samochodem uli-
cą Okrężną, uważając przy tym, by in-
nych nie zahaczyć albo kogoś, zwłasz-
cza po zmroku, nie potrącić, gdyż miej-
scami, ze względu na zaparkowane 
po obu stronach jezdni auta, jest bar-
dzo wąsko.

Wydaje się, że incydenty związa-
ne z przetarciem samochodu to nic, 
gdy zaczniemy rozważać temat z per-
spektywy bezpieczeństwa wszystkich 
mieszkańców. Taka sytuacja drogo-
wa, jaka wytworzyła się z biegiem lat 
stwarza pole do obaw związanych ze 
skuteczną interwencją służb ratunko-
wych jak straży pożarnej czy pogo-
towia. A licho nie śpi, co dowodzą na 
samej tylko ulicy Okrężnej w ostat-
nich 15 latach udokumentowane inter-
wencje strażaków, nie tylko związane 
z pożarem, ale i podejrzeniem za-
czadzenia – było ich co najmniej kil-
kanaście (m.in. Okrężna 5 i Okręż-
na 13 pożar w piwnicy, Okrężna 15 – 
podpalenie w naświetlu na parterze).

 Swoje obawy o to nie raz wyra-
żali mieszkańcy w osiedlowej admi-
nistracji, a niektórzy decydowali się 
podnieść ten problem publicznie na 
corocznych zebraniach osiedlowych 
Członków Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Taka dyskusja mia-
ła miejsce między innymi na zebra-
niu osiedlowym w kwietniu 2019 roku 

(przedostatnim przed pandemią, rela-
cja „MS” 5/19).

Tak wówczas na łamach „Mojej Spół-
dzielni” relacjonowaliśmy jej przebieg:

„Okrężna: parkują, tarasując do-
jazd strażakom, pogotowiu. Dys-
kusję (…) otworzyły problemy kiero-
wane do służb mundurowych i urzę-
du miasta. Jedna z mieszkanek zwró-

ciła uwagę na problem ciasno za-
parkowanych samochodów na ulicy 
Okrężnej, co może przełożyć się ne-
gatywnie na skuteczną akcję ratunko-
wą straży pożarnej czy pogotowia. - 
Proszę, by strażnicy miejscy nie cze-
kali na telefon, a częściej zagląda-
li i reagowali na to, co się tam dzie-
je. Podczas wichury mieszkańcy po-
trafią schować samochody do garaży, 
a w zwykłe dni jest parkowanie, gdzie 
popadnie: na ulicy, chodnikach, przy 
śmietniku. Niedawno straż pożarna 
interweniując w jednym z budynków 
przy Okrężnej miała duże proble-
my z dojazdem i musiała „przejechać 
po lusterkach samochodów’. Uwa-
gi zbulwersowanych współmieszkań-
ców są jak „grochem o ścianę” - mó-
wiła mieszkanka. Przewodniczący ze-
brania uzupełnił tę wypowiedź, wska-
zując łuk drogi naprzeciwko Okrężnej 
11 i 9 jako jeden z takich newralgicz-
nych punktów tej części osiedla”. Gło-
sów w perspektywie ostatnich lat by-
ło więcej.

Sama ulica Okrężna administrowa-
na jest przez Urząd Miasta, zaś więk-
szość terenów wokoło należy do Spół-
dzielni. Problem „wąskiego gardła” po-
tęguje tutaj inny problem – brak opty-
malnego terenu do wykonania dodat-

kowych miejsc postojowych. General-
nie należy wyważyć potrzeby miesz-
kańców budowy miejsc postojo-
wych a pozostawienia terenów zie-
lonych. Nie można brukować każdej 
wolnej przestrzeni. Zresztą w tej czę-
ści „Tuwima”, trzymając się wyłącz-
nie zasobów SSM, nie ma nawet ta-
kich technicznych możliwości. Wizual-

nie doszukalibyśmy się wolnego traw-
nika, owszem, ale musimy uwzględnić 
jeszcze prawo budowlane, gdzie zapi-
sano wyraźnie, że:

Dla samochodów osobowych (…) 
odległość stanowisk postojowych od 
(…) budynku mieszkalnego nie może 
być mniejsza niż 7 metrów w przypad-
ku parkingu do 10 stanowisk postojo-
wych włącznie, 10 metrów – w przy-
padku parkingu od 11 do 60 stanowisk 
postojowych włącznie (…) – Rozporzą-
dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 roku w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.  
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, § 19). Nie 
ma to zastosowania zarazem do par-
kowania na drodze. Dodajmy do tego 
takie przeszkody jak uzbrojenie terenu 
czy zadrzewienie, którego chęć wycię-
cia zazwyczaj budzi dyskusję.

Wydaje się też, że tutaj metoda pro-
ponowana przez niektórych mieszkań-
ców, by: „karać, karać, karać man-
datami karnymi – do skutku” też 
nie jest optymalnym rozwiązaniem. 
Gdzie w takim razie pomieścić wszyst-
kie samochody? Każdy kto posiada 
auto czuje się komfortowo mając świa-
domość, że samochód ma „w mia-

Asfaltowe boisko przy OkrężnejAsfaltowe boisko przy Okrężnej
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ciąg dalszy ze str. 9
rę na oku”. Co z tego, że poprzez ak-
cję mandatową „wyśle” się kierowców 
na inne ulice „Starego Tuwima”, gdzie 
problem wąskich dojazdów do budyn-

ków w wielu miejscach wcale nie jest 
mniejszy niż tutaj.

Wystarczy sięgnąć pamięcią, do-
kładnie 3 lata wstecz, kiedy w stycz-
niu 2019 roku Komenda Straży Po-
żarnej w Siemianowicach Śląskich 
przy współpracy z Prezydentem Mia-
sta, strażą miejską i policją 
oraz spółdzielniami mieszka-
niowymi zainicjowała szeroko 
zakrojoną kampanię uświa-
damiającą zagrożenie, jakie 
czynią wąskie przejazdy i jak 
przekłada się to na czas re-
akcji strażaków a szerzej – 
decyduje o zdrowiu i życiu 
poszkodowanych. Adresata-
mi jej była głównie młodzież, 
która jako jej ambasadoro-
wie miała zwrócić uwagę na 
ten problem swoim opieku-
nom, sąsiadom. Obszerną re-
lację zamieściliśmy wówczas 
w „Mojej Spółdzielni” nr 2/2019 
– zachęcamy do ponownej lektury. 
Nieprzypadkowo o tym wspominamy, 
bo inauguracja tej medialnej wówczas 
kampanii profilaktycznej „Droga Po-
żarowa – Drogą Życia” miała miejsce 
właśnie na osiedlu „Tuwima”…

By unaocznić skalę problemu przy-
gotowano wówczas w terenie, przy 
ulicy Zielonej, symulację zgłoszenia 
zdarzenia pożarowego, licząc na ży-
wo czas przyjazdu wozu strażackiego 
oraz czas i potencjalne straty wynika-
jące z zablokowania drogi pożarowej 
przez samochód i konieczności uży-
cia rolek transportowych, by tej prze-
szkody się jak najszybciej pozbyć. - 
Przez niefrasobliwego kierowcę, który 
zaparkował w miejscu niedozwolonym 
czas dojazdu zastępu bardzo się wy-
dłużył. Czas tego opóźnienia wyniósł 
3,5 minuty – mówił po symulacji kapi-
tan Mariusz Rozenberg – wówczas 
Dowódca Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Siemianowicach Śląskich. - 
Rozwój pożaru od zarodka do poża-
ru, w którym objęte jest całe miesz-
kanie w warunkach idealnych dla jego 
rozwoju, czyli gdyby było otwarte okno 
to tyle, ile strażakom zajęło udrożnie-
nie sobie drogi – wskazywał dalej stra-
żak. Te „małe” minuty właśnie nierzad-

ko decydują o skali strat materialnych 
i co ważniejsze – o czyimś zdrowiu, 
a nawet życiu.

Wybór padł na stare boisko
Takie decyzje, jak ta przy ulicy Okręż-

nej związana z zagospodarowaniem 
terenu inaczej niż mieszkańcy się do 
tego przez dekady przyzwyczaili, na-
leżą do kategorii najtrudniejszych. I nie 
tylko chodzi o Siemianowicką Spół-
dzielnię Mieszkaniową. Z takimi roz-
terkami borykają się czasami, i urząd 

miasta, i inni siemianowiccy zarządcy 
terenu. Muszą mierzyć się z krytyką al-
bo akceptacją. W tym wszystkim trze-
ba mieć też świadomość, że nigdy nie 
zadowoli się wszystkich. Zawsze będą 
głosy za i przeciw. Tutaj był dylemat: 

podnosimy bezpieczeństwo mieszkań-
ców czy zachowujemy teren w całości 
dla sportu czy rekreacji. W konsulta-
cji z Radą Osiedla „Tuwima” – i w tym 
gremium nie od razu była pełna zgoda 

– zdecydowano się na opcję pierwszą: 
„dmuchać na zimne”. Gdy dochodzi do 
ludzkiej tragedii później jest szukanie 
przyczyn i winnych – analizy również 
wśród zarządców terenów, czy stanęli 
na wysokości zadania…

Nowy, mieszczący około 40 samo-
chodów parking przy ulicy 
Okrężnej w swym założeniu 
ma odciążyć główną drogę 
z aut, spowodować, że swo-
bodnie przejedzie lub sta-
nie wóz strażacki (szerokości 
2-2,5 metra, a z wysuniętymi 
podporami ponad 4 metry), 
pogotowie ratunkowe. Ma na 
celu ułatwienie przejazdu in-
nym samochodom większych 
gabarytów – jak „śmieciar-
ka” służb oczyszczania mia-
sta. Wreszcie też chodzi o po-
prawienie komfortu przejazdu 

wszystkim samochodom oso-
bowym i poruszania się pie-

szych chodnikami, dziś częściowo za-
blokowanymi autami.

Innym argumentem przemawiającym 
za takim posunięciem wydaje się bli-
skość różnych innych miejsc dla dzie-
ci i młodzieży, z których mogą korzy-
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Okrężna. Będzie parking i skwer

Komenda Miejska 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Siemianowicach Śląskich

WEZWANIE*
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich w trosce o zdrowie i życie Twoje 

i Twoich bliskich wzywa Cię do przestrzegania polskiego prawa.
ZASTAWIANIE DOJAZDU I DROGI POŻAROWEJ JEST ZABRONIONE.

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. KODEKS WYKROCZEŃ (Dz.U. 2018 poz. 618) 
utrudnienie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych zagrożone jest

mandatem karnym w wysokości 500 PLN.
ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, JAK PARKUJESZ SAMOCHÓD PRZED WŁASNYM BLOKIEM. Pamiętaj, strażacy 
do działań gaśniczych wyjeżdżają ciężkimi samochodami bojowymi. Samochody te są znacznie szersze 
i większe od samochodów osobowych. W sytuacji silnego zadymienia klatki schodowej i tym samym odcięcia 
jedynej drogi ucieczki, strażacy mogą Cię bezpiecznie ewakuować, wykorzystując drabiny mechaniczne. 
Szybkie i skuteczne rozłożenie drabiny mechanicznej pod Twoim blokiem wymaga dużej ilości miejsca. 
Nie odbieraj sobie i swojej rodzinie szansy na ratunek. Zostaw miejsce pod blokiem dla strażaków.

* Wezwanie jest elementem kampanii profilaktycznej pn. „Droga pożarowa drogą życia”. 
Nie stanowi ono mandatu karnego.

Wezwanie - Element kampanii profilaktycznej  
„Droga Pożarowa - Drogą Życia”
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Zimie w odpowiedzi
Zimowy styczeń sprawił, że skoordynowana akcja posypywania dróg przez firmy zewnętrzne miała miejsce 

w zasobach SSM czterokrotnie. Stale w swoich rejonach pracowali dozorcy, czasami przy wsparciu osiedlo-
wych konserwatorów. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa więc: „pełna gotowość”…

stać. Najbliżej położone jest boisko 
przy Skate Parku. Trzy ogólnodostęp-
ne boiska sportowe są w promieniu 
400-750 metrów od zabudowań uli-
cy Okrężnej (przyszkolne, otwarte po-
za godzinami szkolnymi – SP 20, SP 3 
oraz wielofunkcyjne przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 9-10 – oddane przez 
Spółdzielnię do użytku dekadę temu). 
Na samej Okrężnej jest administrowa-
ny przez SSM nowoczesny plac za-
baw, a w pobliżu, na terenach miej-
skich, znajduje się wielkopowierzch-
niowa strefa sportowo-rekreacyjna.

Zamysł zagospodarowania tere-
nu istniejącego dzisiaj jeszcze sta-
rego, asfaltowego boiska przy uli-
cy Okrężnej na parking jest połą-
czony z wykonaniem w tym rejo-
nie skwerku dla mieszkańców – po-
dobnego jak przy ulicy W. Korfan-
tego 9, nazywanym „kącikiem pod 
wierzbami” (nie mylić z tym przy ka-

skadzie wodnej) – z ławkami, który 
wzbogacić mają dodatkowe rośliny 
ozdobne. To również jest efekt postu-
latów mieszkańców o wykonanie miej-
sca podobnego do tych, jakie są w in-
nych osiedlach. W tej chwili jest to na 
etapie koncepcyjno-projektowym.
Problem ogólny, nie tylko Okrężna
W XXI wieku, wraz ze znacznym 

wzrostem ilości samochodów w osie-
dlach wielomieszkaniowych, na czo-
ło spółdzielczych (i nie tylko) proble-
mów wysunął się między innymi te-
mat zapewnienia dostatecznej ilości 
miejsc postojowych i stworzenia wa-
runków takich, by bezpieczeństwo by-
ło traktowane priorytetowo, zachowu-
jąc przy tym równowagę między „beto-
nem” a zielenią.

Spółdzielnia kwestię drożnych dróg 
(dojazdów) pożarowych traktuje prio-
rytetowo. W ostatnich latach m.in. wy-
konano drogę pożarową do budyn-

ku Przyjaźni 18-22, przeorganizo-
wano ruch w rejonie Walerego Wró-
blewskiego 39-41 i „Renomy”, posze-
rzono drogę dojazdową do budynku 
W. Wróblewskiego 51-53 a w trak-
cie jest Wróblewskiego 61-63, udroż-
niono drogę jednokierunkową przy uli-
cy Wojciecha Korfantego od 9 do 
6. W tym roku firma zewnętrzna zaj-
mie się wąskim przejazdem ulicą Wła-
dysława Reymonta 2-8-10 i wykona-
niem drogi pożarowej do budynku W. 
Wróblewskiego 59. A jeszcze spo-
ro jest do przeanalizowania i zrobie-
nia… I corocznie takie ma być dążenie, 
z uwzględnieniem warunków tereno-
wych I bu dżetów poszczególnych nie-
ruchomości. Pamiętać bowiem należy, 
że każda inwestycja spółdzielcza finan-
sowana jest z opłat wnoszonych przez 
członków i właścicieli lokali w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. Rafał Grzywocz

W terenie, w ramach „Akcji Zima”, 
przy ręcznym odśnieżaniu i w podzia-
le na rejony pracowała (i będzie tak 
dalej) grupa ponad 80 osób (z doraź-
nym wsparciem konserwatorów ADM) 
w skali całych zasobów SSM, wspie-
rana przez pojazdy pługo-piaskarki 
i ręczne odśnieżarki.

Co warte podkreślenia, w zasobach 
SSM przy odśnieżaniu stosowany jest 
wyłącznie piasek, nie używa się soli. 
Jest to, przypomnijmy, pokłosie dyskusji, 
jaka swego czasu miała miejsce w Spół-
dzielni, w której mieszkańcy podnosili 
kwestię szkodliwości sypanej soli wzglę-
dem między innymi roślin, gleby i zwierząt 
(głównie miało to odniesienie do psów).

Odśnieżenie ciągów komunikacyj-
nych pieszych i jezdnych to kwestia 

dziś pierwszorzędna w pracy osiedlo-
wych administracji. Na swoich rejonach 
dozorcy muszą być od wczesnych go-
dzin rannych. Zanim jeszcze mieszkań-
cy zaczną na dobre wychodzić z do-
mu do pracy albo załatwiać sprawy. 
Trwa ono kilka godzin, bo są miejsca, 
na których trzeba spędzić więcej cza-

su, bo do skucia jest lód. Priorytetami 
są „czyste” schody do klatek schodo-
wych, schody terenowe na chodnikach, 
dojścia do budynków i w pierwszej ko-
lejności główne chodniki. Gdy zacho-
dzi konieczność, czyli w ciągu dnia na-
pada śniegu, osoby sprzątające muszą 
powrócić na swoje rejony.

Budynki SSM przygotowane zosta-
ły pod kątem zimy. Zwracajmy jednak 
uwagę na niedomknięte drzwi, stłuczo-

ne czy otwarte okienka piwniczne lub 
uszkodzone klapy włazowe na dach 
(zwłaszcza po wichurach), czyli na ele-
menty budynku, przez które lubi ucie-
kać ciepło – informujmy o tym osiedlo-
wą administrację.

Gdy zima ponownie „pokaże pazur”, 
warto przede wszystkim zwrócić uwagę 

na sople i nawisy śnieżne, jakie mogą 
spaść z domów na chodniki. Gdy tako-
we zauważymy, niezwłocznie!!! dajmy 
znać o tym ADM lub po godzinach jej 
pracy na numer Pogotowia Techniczne-
go. Podobnie jest zresztą z innymi za-
uważonymi przez nas problemami doty-
czącymi zimy, również odnośnie jakości 
wykonywanej pracy przy odśnieżaniu.

Jeszcze kilka zimowych tygodni. Oby 
bez awarii i niemiłych zaskoczeń… rg

W styczniu czterokrotnie korzystano z usług firm W styczniu czterokrotnie korzystano z usług firm 
zewnętrznych dbających o ciągi komunikacyjnezewnętrznych dbających o ciągi komunikacyjne Dozorcy w swoich rejonach muszą być w gotowościDozorcy w swoich rejonach muszą być w gotowości
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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 Sikorskiego 4f – lokal użytkowy o powierzchni 38,50 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,

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

SP9IIA już nie nada
12 stycznia br. po długiej chorobie zmarł Eugeniusz Kurzeja – wieloletni prezes działającego przy Domu Kul-

tury „Chemik” Klubu Łączności LOK SP9KJM. Był jedną z najbarwniejszych postaci siemianowickiego 
krótkofalarstwa i dobrym organizatorem.

Od wczesnych lat 60. był związa-
ny z Klubem Łączności SP9KJM. Na 
przestrzeni lat był animatorem wie-
lu działań klubowych w zakresie spor-

tów obronnych, rozwijał nowoczesne 
techniki radiowe, a kierowany przez 

niego zespół zdobywał czołowe loka-
ty w zawodach LOK-owskich na pozio-
mie wojewódzkim i krajowym, m.in. ra-
dioorientacja sportowa, „łowy na lisa”, 
wielobój łączności.

W latach 80. i 90. jako jeden z pierw-
szych w województwie zainicjował pra-
cę klubową emisji SSTV (telewizja ama-
torska wolnego analizowania, mająca 
charakter statyczny), a w pierwszych la-
tach XXI wieku ATV, czyli krótkofalar-
skiej, amatorskiej telewizji szybkiej.

Przez wiele lat wespół z innymi 
członkami LOK-owskiego Klubu Łącz-
ności angażował się w imprezy ple-
nerowe organizowane na Rynku Byt-
kowskim, zimowe ferie i letnie półko-
lonie dla dzieci w Domu Kultury „Che-
mik”, prezentując pracę na radiostacji, 
organizując zawody strzeleckie z bro-
ni wiatrówkowej, czy też zawody ra-

diopelengacji tj. „łowy na lisa” – z tego 
też może być szerzej kojarzony młod-

szej i starszej społeczności Siemiano-
wic Śląskich. rg

Eugeniusz KurzejaEugeniusz Kurzeja
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Dodatek osłonowy – sprawdź
W Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta można złożyć wniosek o dodatek osłonowy będący ele-

mentem rządowej tzw. tarczy antyinflacyjnej. Na koniec stycznia br., w samych Siemianowicach Śląskich, 
do rozpatrzenia wpłynęło ich już ponad 2000.

Dodatek osłonowy jest świadcze-
niem mającym zrekompensować oby-
watelom rosnące ceny prądu, ga-
zu czy żywności. Przeznaczony jest 
przede wszystkim dla gospodarstw 
domowych, których podwyżki dotyka-
ją najbardziej. Przyznawany jest nie-
zależnie od dodatku mieszkaniowego.

Dla kogo i ile?
Wszystkie osoby, których przeciętny 

dochód netto w przeliczeniu na człon-
ka gospodarstwa domowego nie prze-
kracza kwoty w gospodarstwie:

- jednoosobowym - 2100 zł,
- wieloosobowym - 1500 zł na osobę.
Dodatek przysługuje na okres od 

1 stycznia br. do końca roku a jego 
wysokość zależna jest od osób wcho-
dzących w skład gospodarstwa domo-
wego.

- 400 zł dla gospodarstwa jednooso-
bowego

- 600 zł dla 2-3-osobowego,
- 850 zł dla 4-5-osobowego,
- 1150 zł dla gospodarstwa składają-

cego się z 6 i więcej domowników.
Przy ustalaniu wysokości dodat-

ku obowiązuje tzw. „zasada złotów-
ka za złotówkę’, czyli dodatek osłono-
wy przyzwany będzie nawet po prze-
kroczeniu kryterium dochodowego, 
a przyznana kwota będzie pomniej-

szona o kwotę przekroczenia. Mini-
malna kwota wypłacanego dodatku to 
20 zł.

Warto zwrócić uwagę, że przy roz-
patrywaniu sprawy pod uwagę nie jest 
brana nasza bieżąca sytuacja finanso-
wa, lecz składając wniosek:

- do 31 lipca br. - dochody z roku 
2020,

- od 1 sierpnia do 31 października br. 
- dochody z roku 2021.

Dodatek osłonowy ma charakter 
świadczenia rodzinnego więc nie jest 
objęty podatkiem dochodowym. Tym 
samym nie trzeba będzie go wykazy-
wać w rocznym rozliczeniu PIT.

Gdzie składać, gdzie pytać
Wniosek można składać w formie 

papierowej w Referacie Świadczeń 

Rodzinnych przy ulicy Wyzwolenia 
17 w Michałkowicach oraz w formie 
elektronicznej (wniosek ten opatruje 
się kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub uwierzytelnia z wykorzy-
staniem Profilu Zaufanego). Dla osób 
niepełnosprawnych, chorych i star-

szych 65+, które nie dotrą osobiście 
do urzędu lub nie korzystają z inter-
netu, istnieje możliwość skorzystania 
z bezpłatnej usługi „Mobilny Urzędnik”  
(tel. 32 760-52-00 – w godzinach pra-
cy Urzędu Miasta).

Więcej informacji o dodatku osło-
nowym oraz innych dostępnych 
świadczeniach pomocowych dowie-
my się pod numerami telefonów:  
32 730-11-68 lub 32 730-11-69.

rg

Wizytówką „RENOMY” po-
zostają kręgle. Do dyspo-
zycji jest 8 torów bowlin-
gowych, które można re-
zerwować telefonicznie (32 
220-85-70) lub przez face-
book’a. Koszt jednej godzi-
ny gry (wynajęcia toru) jest 
zależny od pory dnia i tygo-
dnia, ale sztywny jeśli cho-
dzi liczbę grających. Im wię-
cej grających, tym wycho-
dzi taniej.

Może wydawać się też, że 
to rozrywka zarezerwowana dla doro-
słych, a jednak chętnie odnajduje się 
tu również młodzież szukająca nie-

typowych atrakcji – a za taką uzna-
je właśnie bowling. Paletę propozycji 
uzupełniają: bilard (trzy stoły bilardo-

we), piłkarzyki, dart i cym-
bergaj. W kręgielni organi-
zowane są również imprezy 
okolicznościowe i firmowe.

„RENOMA” mieści się 
w osiedlu „Chemik” przy uli-
cy Walerego Wróblewskie-
go 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzi-
nach od 11.00 do 23.00 oraz 
w piątek i sobotę od 11.00 
do 1.00. Nie ma również 
problemu dla zmotoryzowa-
nych, w pobliżu nietrudno 

o miejsce postojowe.
Więcej informacji kontakt  

– 32 220-85-70. rg

Spółdzielcza Kręgielnia „RENOMA” – czeka

Zbliżają się ferie więc może warto spróbować? Kręgle, bilard, piłkarzyki, dart, cymbergaj – wszystko w jednym 
miejscu. Bytkowska Strefa Rozrywki „RENOMA” Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej drugą dekadę go-

ści u siebie klientów. Niewiele jest takich miejsc w okolicy, gdzie da się połączyć typowo barową czy klubową „po-
siadówkę” z innymi atrakcjami. Tu tak.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle im. Juliana Tuwima
Trwają prace związane z uporząd-

kowaniem instalacji teletechnicznych 
i ułożenia ich do jednego wspólnego 
kanału w budynku przy ulicy Okręż-
nej 4. Wymieniono również oświetle-
nie klatki na ledowe. Na marzec zapla-
nowano malowanie. W dalszej kolejno-
ści podobne roboty będą wykonywane 
przy Okrężnej 13 i 15.

Jednym z ważniejszych zadań, jakie 
pilotuje administracja jest usuwanie 
nieszczelności na instalacjach gazo-
wych w mieszkaniach, jakie ujawniono 
podczas przeglądów.

Z innych prac można wspomnieć 
o naprawie oświetlenia ulicznego przy:

- Okrężnej 4,
- Hermana Wróbla 2, przy garażach/

weterynarii.
Sukcesywnie ADM zleca wymianę 

instalacji deszczowych w budynkach 
– ostatnio przy Wojciecha Korfante-
go 1A oraz 6A.

Na wniosek mieszkańców klat-
ki schodowej przy ulicy Okrężnej 4 
przed schodami prowadzącymi do ma-
szynowni na ostatniej kondygnacji za-
mocowano kraty z furtką na kłódkę. 
Postulat jest pokłosiem stałego noco-
wania w tym miejscu bezdomnych.

Osiedle „Bańgów”
Z większych prac, jakie w ostatnich 

tygodniach wykonano w osiedlu „Bań-
gów” można wspomnieć o wymianie 
okien piwnicznych w budynku przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 71A i B 
– w sumie 12 sztuk. Nowe posiadają 
dodatkowe zabezpieczenie antywła-
maniowe. Wymiana okien prowadzo-
na jest od wielu miesięcy sukcesywnie 
przy kolejnych adresach.

Trwa wymiana poziomu zimnej i cie-
płej wody w domu przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 25-27.

Osiedlowi konserwatorzy na bieżąco 
realizują zgłoszenia, jakie wpływają do 
ADM od mieszkańców, odnośnie drob-
nych awarii, między innymi na instala-
cjach elektrycznych.

Osiedle „Centrum”
Z ulicy Kruczej 2-3 zniknęły stare 

betonowe słupy oświetlenia ulicznego. 

Zastąpiły je nowe z oświetleniem ledo-
wym. To kolejny etap wymiany oświe-
tlenia zewnętrznego w tej administra-
cji. W zeszłym roku zamontowano kil-
ka nowych latarni przy ulicy Ryszar-
da Gansińca.

Z aktualnie realizowanych robót na-
leży wspomnieć o zabudowie instala-
cji teletechnicznych w klatce schodo-
wej przy ulicy Komuny Paryskiej 5. 
Wkrótce, zgodnie z planem remontów, 
w tym wielopiętrowym budynku nastą-
pi kompleksowe malowanie.

Przed malowaniem jest również Jed-
ności 1A, B, C. Zanim jednak na do-
bre wejdzie tam ekipa remontowa, 
do specjalnie przygotowanych białych 
korytek muszą zostać wprowadzo-
ne wszystkie instalacje multimedialne 
„rozrzucone” po ścianach korytarzy. 
Tym zajmą się w najbliższych tygo-
dniach różni operatorzy multimediów.

Osiedlowi konserwatorzy zajmują się 
między innymi robotami instalacyjny-

mi w budynkach. Na luty zaplanowano 
np. wymianę pionu wodnego w domu 
przy ulicy Komuny Paryskiej 5.

Osiedle „Młodych”
Wszystkie duże prace wykonywa-

ne są w tym osiedlu wewnątrz klatek 
schodowych. Przy ulicy Szarych Sze-
regów 1-4 oraz Teatralnej 1 trwa ma-
lowanie klatek schodowych.

Rozpoczęły się także prace związa-
ne z wymianą kolejnych dźwigów oso-
bowych. Zgodnie z planem remontów 
takie roboty prowadzone są w budyn-
kach położonych przy ulicach:

- Niepodległości 30,
- Alei Młodych 2,
- Józefa Skrzeka i Pawła Wójci-

ka 5B.
Większe prace dostrzeżemy też przy 

ulicy ZHP 9. Tam z kolei ma miej-
sce przebudowa instalacji deszczowej 
z trzech w jeden wspólny pion popro-
wadzony w klatce schodowej. Ma to 
usprawnić odprowadzenie wody desz-
czowej z budynku.

Na założonej kilka tygodni temu przy 
ulicy ks. Jana Kapicy łące kwietnej 
pojawił się domek dla owadów – zapy-
laczy. To element programu „Metropo-
litalne Łąki Kwietne” Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii.

W styczniu rozpoczęły się przeglą-
dy instalacji gazowych i wentylacji 
w mieszkaniach przy ulicach:
- Walerego Wróblewskiego 2-4, 6-8,
- Niepodległości 22-24, 26 -28, 30-32.

Osiedle „Michałkowice”
Na ten rok w os. „Michałkowice” z ko-

lejnego budynku administrowanego 
przez SSM, tj. Władysława Sikorskie-
go 2 znikną płyty acekolowe a zamiast 
tego cały budynek zostanie poddany 
termomodernizacji. To kolejny etap re-
alizacji programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest (elewacyjnych 
płyt acekolowych) z terenu Spółdzielni, 
rozpisanego na lata 2020-2027. Pierw-
sze prace, w oparciu o dokumentację 
ornitologiczną, są już wykonywane – 
chodzi o uszczelnianie złącz elewa-
cyjnych przed sezonem lęgowym pta-
ków. Po zakończeniu kompleksowych 
prac termomodernizacyjnych na bu-
dynku za kilka miesięcy, rozmieszczo-
ne zostaną budki dla ptaków, m.in. je-
rzyków.

Do innych prac, jakimi zajmuje się 
administracja w ostatnich tygodniach 
zaliczyć trzeba:

- uszczelnianie kanalizacji sanitarnej 
– Przyjaźni 26B,

ciąg dalszy na str. 19

os. „Tuwima”. Czyszczenie kratek os. „Tuwima”. Czyszczenie kratek 
ściekowych i studzienki  ściekowych i studzienki  
– H. Wróbla 15, 17, 21– H. Wróbla 15, 17, 21

Temperatura i pandemia 
robią swoje

Z początkiem roku, patrząc w osiedla spółdzielcze, niewiele jest zadań 
w realizacji. Wpływ na to mają zarówno warunki atmosferyczne, unie-

możliwiające wykonywanie większych robót na zewnątrz, jak i sytuacja 
w firmach, zdziesiątkowanych przez pandemię koronawirusa (izolacja cho-
rych pracowników, kwarantanna)…
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Szczepienia przeciw 
COVID-19

32 764 76 76 www.biodent.biz

s-540/02-22

Oszczędzając ciepło pamiętaj  Oszczędzając ciepło pamiętaj  
o prawidłowej wentylacji!!!o prawidłowej wentylacji!!!

lokalny operator z Siemianowic

wszystkie pakiety 
co najmniej 

T E R A Z  

6  z ł  TA N I E J  
I N T E R N E T  Ś W I AT Ł O W O D O W Y

100 Mb/s 
prędkość wysyłania 50 Mb/s

45,00 zł/mc

1 2 150 Mb/s 
prędkość wysyłania 75 Mb/s

49,00 zł/mc

SilmediaNET 100fiber SilmediaNET 150fiber

300 Mb/s 
prędkość wysyłania 150 Mb/s

54,00 zł/mc

3
SilmediaNET 300fiber

500 Mb/s 
prędkość wysyłania 250 Mb/s

59,00 zł/mc

4
SilmediaNET 500fiber

 INTERNET  TELEWIZJA  TELEFON Klasyka 
Trójpakietów

MEGA 
Mini

1

INTERNET
100Mb/s
prędkość pobierania

TELEWIZJA 
Mini HD
117 
kanałów telewizyjnych

42 HD

79,00 zł/mc

MEGA
Korzystny

2

INTERNET
300Mb/s
prędkość pobierania

TELEWIZJA 
Wielotematyczny
174 
kanałów telewizyjnych

68 HD

89,00 zł/mc

MEGA 
Wypas

3

INTERNET
500Mb/s
prędkość pobierania

TELEWIZJA 
Wielotematyczny
Super HD
189 
kanałów telewizyjnych

82 HD

119,00 zł/mc

Szczególnie polecamy pakiet fiber 100 Szczególnie polecamy pakiet MEGA K�zystny
• Instalacja i aktywacja od 1 zł!

32 666 66 66
ul. Wróblewskiego 67

41-106 Siemianowice Śląskie
(Rynek Bytkowski)

pn.-śr. 9.00-17.00         
wt.-pt. 8.00-16.00

s-559/02-22

BOWENA
T E R A P I A  

W W W. Z A B I E G I B O W E N A . I N F O  

Siemianowice Śl. (Rynek), Jana Pawła II    12

787 780 700

s-560/02-22
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Centrum”. Trwa remont klatki schodowej  os. „Centrum”. Trwa remont klatki schodowej  
– Komuny Paryskiej 5– Komuny Paryskiej 5

os. „Węzłowiec”. Wymieniono domofony  os. „Węzłowiec”. Wymieniono domofony  
– Wł. Łokietka 16A, B– Wł. Łokietka 16A, B

os. „Bańgów”. Kolejny etap wymiany okien piwnicznych os. „Bańgów”. Kolejny etap wymiany okien piwnicznych 
połączony z montażem dodatkowych zabezpieczeń  połączony z montażem dodatkowych zabezpieczeń  

– M. Skłodowskiej-Curie 71A, B– M. Skłodowskiej-Curie 71A, B

os. „Młodych”. Na łące kwietnej pojawił się domek dla os. „Młodych”. Na łące kwietnej pojawił się domek dla 
owadów-zapylaczy – ks. J. Kapicyowadów-zapylaczy – ks. J. Kapicy

os. „Chemik”. Po remoncie klatki  os. „Chemik”. Po remoncie klatki  
– Niepodległości 59A– Niepodległości 59A

os. „Węzłowiec”. Nowe drzwi do pomieszczeń os. „Węzłowiec”. Nowe drzwi do pomieszczeń 
zsypowych – Wł. Jagiełły 33C, D, Ezsypowych – Wł. Jagiełły 33C, D, E

os. „Chemik”. Zaplanowano wykonanie dodatkowych os. „Chemik”. Zaplanowano wykonanie dodatkowych 
osłon pojemników na odpady segregowalne, mające osłon pojemników na odpady segregowalne, mające 
poprawić estetykę rejonu – W. Wróblewskiego 51-53, poprawić estetykę rejonu – W. Wróblewskiego 51-53, 

A. Zgrzebnioka 51-52, Niepodległości 58A. Zgrzebnioka 51-52, Niepodległości 58

os. Michałkowice”. W tym roku znikną płyty acekolowe os. Michałkowice”. W tym roku znikną płyty acekolowe 
– Wł. Sikorskiego 2– Wł. Sikorskiego 2

Temperatura i pandemia robią swojeTemperatura i pandemia robią swoje
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os. „Młodych”. Trwa remont klatek  os. „Młodych”. Trwa remont klatek  
– Szarych Szeregów 1-4– Szarych Szeregów 1-4

os. „Węzłowiec”. Przy sprzyjających warunkach będzie os. „Węzłowiec”. Przy sprzyjających warunkach będzie 
dokończenie robót na budynku - J. Stęślickiego 3-6dokończenie robót na budynku - J. Stęślickiego 3-6

os. „Centrum”. Remont postępuje  os. „Centrum”. Remont postępuje  
– Komuny Paryskiej 5– Komuny Paryskiej 5

os. „Centrum”. Nowe latarnie os. „Centrum”. Nowe latarnie 
zastąpiły betonowe słupy  zastąpiły betonowe słupy  

– Krucza 2-3– Krucza 2-3

os. „Centrum”. Są korytka, a widoczne instalacje os. „Centrum”. Są korytka, a widoczne instalacje 
multimedialne wkrótce zostaną schowane – Jedności 1multimedialne wkrótce zostaną schowane – Jedności 1

os. „Tuwima”. Najpierw os. „Tuwima”. Najpierw 
uporządkowanie instalacji uporządkowanie instalacji 

teletechnicznych, później malowanie teletechnicznych, później malowanie 
– Okrężna 4– Okrężna 4

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

SALON ŁAZIENEK
płytki, gresy, wanny, brodziki,  
umywalki, meble łazienkowe…

Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 103  
tel. 32 730-82-22, kom. 506 839 932

www.dekorexpert.pl godziny pn-pt 9-17, sb 9-13

s-550/10-21

N
ow

e kolekcje!

„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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Im bliżej terminu wywózki wystawiszIm bliżej terminu wywózki wystawisz

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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- wymiana odcinka pionu zimnej wo-
dy – Pocztowa 1A,

- usuwanie przyczyn przecieków na 
dachach, które skutkowały zalaniem 
w mieszkaniach – Przyjaźni 2A, 36B.

Osiedle „Chemik”
Trzy kolejne klatki schodowe zostały 

odmalowane w budynkach położonych 
przy ulicach:

- Niepodległości 59A,
- Alfonsa Zgrzebnioka 51A, B.
Wcześniej między innymi uporząd-

kowano tam instalacje teletechniczne, 
poprzez wprowadzenie ich do wspól-
nych, białych korytek.

Wkrótce ma nastąpić montaż podob-
nych korytek w klatkach schodowych 
przy ulicy Walerego Wróblewskiego 
61A-D, co będzie sygnałem, że w cią-
gu kilku kolejnych tygodni ekipa re-
montowa przystąpi do malowania.

W minionych tygodniach po raz ko-
lejny wykonany został przegląd pod 
kątem zabezpieczenia budynków na 
okres zimowy. W kilku adresach za-
protokołowano potrzebę wymiany klap 
włazowych na dach – przy:
- Walerego Wróblewskiego 59, 63B, F,
- Niepodległości 57D, 61A.

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnich 
tygodniach między innymi wymienili 
instalację wodno-kanalizacyjną w bu-
dynku przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 63C.

Niebawem, trzy pierwsze stanowiska 
na odpady segregowane zyskają do-
datkowe drewniane osłony. Ma to po-
prawić estetykę tych miejsc i zminima-
lizować problem rozwiewania odpa-

dów w ich rejonie. Zadanie będzie re-
alizowane przy budynkach położonych 
przy ulicach:

- Niepodległości 58,
- Walerego Wróblewskiego 51-53,
- Alfonsa Zgrzebnioka 51-52.

Dodajmy, że jest to element szer-
szego projektu obywatelskiego, ja-
ki wybrali mieszkańcy w głosowaniu 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 

2022 (autorzy: Joanna Baranowicz-
-Pluskwik, Aleksandra Krążek, Woj-
ciech Matczak). Innym jego elemen-

tem w osiedlu „Chemik” jest wykona-
nie nowej nawierzchni parkingu przy 
ulicy Niepodległości 58, co nastąpi 
w kolejnych miesiącach roku.

Osiedle „Węzłowiec”
 Zgodnie z zapowiedzią klatki scho-

dowe przy ulicy Władysława Łokiet-
ka 16A, B zaopatrzone zostały w no-
wą instalację domofonową, której wi-
docznym elementem już na wejściu do 
budynku są cyfrowe kasety domofono-
we. Kolejne takie prace wykonane bę-
dą przy Grunwaldzkiej 18.

Poza tym z innych prac, jakie w ostat-
nim czasie zleciła administracja to:

- częściowa naprawa dachu, po zgło-
szeniu mieszkańców o zalaniu – Wale-
rego Wróblewskiego 30,

- konserwacja wentylacji mechanicz-
nej w budynkach, gdzie taki rodzaj 
wentylacji funkcjonuje (wyczyszczenie 
wentylatorów, filtrów, częściowa wy-
miana puszek łączeniowych), tj. Wła-
dysława Jagiełły 1 i 3,

- wymiana drzwi do pomieszczeń 
zsypowych – Wł. Jagiełły 33C, D, E,

- prace związane z centralnym 
ogrzewaniem:

- uszczelnienie wymiennika ciepła – 
Grunwaldzka 9A, B,

- wymiana siłownika wysokiego pa-
rametru w stacji budynku Władysława 
Łokietka 20. rg

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

Temperatura i pandemia 
robią swoje

ciąg dalszy ze str. 14

os. „Tuwima”. Na wniosek os. „Tuwima”. Na wniosek 
mieszkańców zamontowano kraty mieszkańców zamontowano kraty 
przed schodami do maszynowni przed schodami do maszynowni 

i na dach – Okrężna 4i na dach – Okrężna 4

Tegoroczne ferie zimowe rozpoczy-
nają się w województwie śląskim 

14 lutego (poniedziałek). Równocze-
śnie – po rocznej przerwie – startują 
też ferie w Domu Kultury „Chemik”! 
W mniejszych grupach, ale…

Jeszcze kilka tygodni temu nie było 
do końca wiadomo, w jakim kierunku 
pójdą sanitarne obostrzenia związane 
z rozwojem pandemii. Rok temu o tej 
porze ośrodki kultury były zamknięte. 
Wprowadzone niedawno ograniczenia 
nie są przeszkodą w przeprowadze-
niu zorganizowanych ferii zimowych 
dla dzieci.

W Domu Kultury „Chemik” będą 
więc dwa tygodniowe turnusy, po 24 
uczestników każdy. Program wypełnią 
między innymi dwie wycieczki do:

- Wisły – a tam między innymi ku-
lig, Brennej 

- Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej w Jaworzu. 

Ponadto będą wypady na:
- basen kryty Zespołu Szkół Sportowych, 
- projekcje filmowe w Parku Tradycji 
- zajęcia w ośrodku. 

Wiele też zależy od pogody. Jak spad-
nie śnieg, z pewnością pobliskie gór-

ki będą oblegane. A jak wiosennie – 
cóż, dłuższe spacery, inne zabawy… 

Na pierwszy rzut oka już widać, że bę-
dzie ciekawie. Listy uczestników oraz 
rezerwowych są pełne. W tegorocznych 
feriach z „Chemikiem” weźmie udział 
około 50 dzieci z różnych dzielnic 
miasta. rg

Ferie w „Chemiku”Ferie w „Chemiku”
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Korzystaj rozsądnie
Opłaty za zużywane przez nas media stanowią lwią część wydatków na utrzymanie mieszkania. Ciepło – a wła-

ściwie i poprawnie energia cieplna – woda, energia elektryczna, gaz kosztują coraz więcej. Do tego dochodzą 
opłaty za wywóz śmieci a rachunki rosną. My jako mieszkańcy mamy pewien wpływ na ich obniżanie, ale czynno-
ści te muszą być wykonywane racjonalnie i z „głową”, szczególnie w przypadku ciepła, gdyż możemy osiągnąć 
niezamierzony efekt, jakim będzie zagrzybienie mieszkania. Jego usunięcie to natomiast duży wydatek.

Gdy na spokojnie sprawdzimy 
wszystkie nasze miesięczne płatności, 
to okaże się, że właściwie największe 
koszty za utrzymanie mieszkania po-
nosimy z tytułu opłat za szeroko rozu-
miane pobrane i wykorzystane przez 
nas samych media. Zużyte ciepło – 

poprawnie energia cieplna 
dla potrzeb przygotowania 
centralnie ciepłej wody, cen-
tralnego ogrzewania, woda 
ze ściekami, gaz, energia 
elektryczna zsumowane ra-
zem dają coraz większe i co-
raz bardziej znaczące w bu-
dżetach domowych kwoty. 
Obecnie jesteśmy świadka-
mi znacząco rosnących cen 
energii jak i innych dóbr po-
wszechnego użytku, co ewi-
dentnie odbija się na na-
szym portfelu. Uruchomiona 
m.in. pomoc finansowa państwa w ja-
kimś stopniu złagodzi nasze zwiększo-
ne płatności jednak całkowicie ich nie 
wyeliminuje – czyt. str. 13: Dodatek 
osłonowy – sprawdź.

Dlatego tak ważnym jest, by używać 
ich racjonalnie, tj. zgodnie z własnymi 
potrzebami, przyzwyczajeniami, a to 
oznacza nie tyle skrajne i przesad-
ne oszczędzanie, co używanie tak, by 
mieszkało się nam zarówno komfor-
towo, jak i tanio, by w efekcie miesz-

kaliśmy w przyjaznym domu. Sezon 
grzewczy w pełni i chociaż na nasze 
szczęście aura jest wyjątkowo nam 
życzliwa, temperatury są dodatnie, to 
wkrótce mogą nadejść mrozy. Nieważ-

ne jednak czy na zewnątrz termometry 
wskazują plus czy też pokazują warto-
ści znacznie poniżej zera, szczególną 
uwagę zwróćmy na zalecenia specja-
listów dotyczące oszczędzania ciepła 
oraz zapewnienia prawidłowej wenty-
lacji. Te dwa zagadnienia są jak palce 
u tej samej ręki – wzajemnie na siebie 
oddziaływają. Niektórych może zdziwi 
wiadomość, że nadmierna szczelność 
mieszkania to większe zużycie ciepła. 
Prawa fizyki są jednak nieubłagane. 
Pozbawione wilgoci powietrze, czyli 
suche szybciej się nagrzewa i popra-
wia komfort zamieszkania.

Przedstawiane wskazówki mogą się 
wydać oczywiste, ba, śmieszne... ale 
życie dowodzi, że to, co oczywiste, 
często przysparza najwięcej proble-
mów, ot jak np. gotowanie wyłącz-
nie takiej ilości wody, jaka jest nam 
w danej chwili potrzebna. Pamiętaj-
my przy tym, że oszczędzając ener-
gię, wodę sami bezwiednie wpisujemy 
się w ochronę środowiska naturalne-
go, które nie może być traktowane ja-
ko coś dane na zawsze, bo po nas bę-
dą inni i dla nich to środowisko też mu-
si istnieć.

My jesteśmy tylko przechodniami
na tym świecie, a musi on służyć na-

szym dzieciom, wnukom, prawnukom 
i jeszcze następnym pokoleniom.

Oszczędzanie ciepła zużywanego 
na ogrzewanie wymaga uświadomie-
nia sobie, w jaki sposób jest ono do-
starczane do pomieszczenia i w ja-
ki sposób z tego pomieszczenia od-
pływa.

Ciepło do pomieszczenia jest emito-
wane – to podstawowy sposób – przez 
znajdujący się w nim grzejnik. Jednak 
grzejnik nie jest jedynym jego źródłem. 
Znaczącym źródłem są ludzie przeby-
wający w danym wnętrzu (każdy z nas 
jest swoistym grzejnikiem) i wszelkie 
wykonywane czynności gospodarcze, 
takie jak:

- gotowanie,
- pranie,
- prasowanie
- mycie i zmywanie

a także używanie
- odkurzacza,
- oświetlenia,
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- telewizora,
- komputera itp.

Ciepło przenika ponadto przez prze-
grody wewnętrzne z sąsiednich lokali 
– jeśli występuje pomiędzy nimi różni-
ca temperatury.

Aby utrzymać w pomieszczeniu tem-
peraturę pozwalającą na dobre samo-
poczucie przebywających w nim ludzi, 
należy dostarczyć do pomieszczenia 
taką ilość ciepła, która pokryje stra-
ty ciepła tego pomieszczenia i zapew-
ni komfort cieplny oczekiwany przez 
użytkownika.

Pomieszczenie traci ciepło drogą 
przewodzenia przez ściany zewnętrz-
ne, okna i drzwi balkonowe. Traci rów-
nież ciepło unoszone z powietrzem 
wywiewanym przez przewody wenty-
lacyjne. Ciepło może także przenikać 
przez ściany wewnętrzne do pomiesz-
czeń sąsiednich, jeżeli panuje w nich 
temperatura niższa od tej, która jest 
w pomieszczeniu rozpatrywanym.

Straty ciepła były, są i będą
Nie ma bowiem takich materiałów do 

budowy ścian, ani takich okien, które 
całkowicie nie przewodzą ciepła. Rów-
nież nie możemy całkowicie odciąć do-
pływu powietrza zewnętrznego do po-
mieszczenia i zaprzestać jego usuwa-
nia przez system wentylacyjny. Do-
pływ świeżego powietrza, tlenu jest 
niezbędny do oddychania i usunięcia 
z pomieszczenia wilgoci, której źró-
dłem są ludzie i czynności gospodar-
cze przez nich wykonywane (np. goto-
wanie). Można jednak ograniczyć ilość 
traconego ciepła do niezbędnego mi-
nimum i rozsądnie nim gospodarować.

Możemy więc zmniejszyć swoje 
wydatki dzięki prawidłowemu korzy-
staniu z:
• ogrzewania,
• ciepłej i zimnej wody,
• oświetlenia,
• wentylacji,
• urządzeń elektrycznych,
• urządzeń gazowych,
• kuchni.

Oszczędność energii to:
• oszczędność pieniędzy,
• zmniejszenie zanieczyszczenia śro-

dowiska.
Zmniejszenie kosztów zużycia ener-

gii w mieszkaniach, to wynik szere-
gu bardzo kosztownych działań, to za-
pewnienie dobrej wentylacji, spraw-
nych instalacji ogrzewania oraz ciepłej 
wody, to także a może przede wszyst-
kim zmiana naszych przyzwyczajeń. 
Specjaliści zajmujący się gospodar-
ką cieplną uważają, że drobne korekty 

w naszym postępowaniu i racjonalnym 
korzystaniu z ciepła, to nadal ogrom-
ny niewykorzystany potencjał. Zmiany 
naszych przyzwyczajeń do korzystania 
z ciepła to w konsekwencji możliwość 
dalszych i to niebagatelnych oszczęd-
ności.

Ostatnio w telewizji pokazywane są 
reklamy informujące o prawidłowym 
korzystaniu z grzejników centralnego 
ogrzewania, a konkretnie zainstalowa-
nych zaworów. My piszemy o tym od 

lat i od lat apelujemy, by maksymal-
nie, na co dzień, korzystać z publiko-
wanych zaleceń. Specjaliści nie wymy-
ślili ich po to by nam uprzykrzyć życie.

OGRZEWANIE
Regulacja temperatury

Indywidualna regulacja temperatu-
ry w każdym pomieszczeniu zapew-
nia wysoki komfort cieplny wszystkim 
mieszkańcom, niezależnie od zmian 
temperatury na zewnątrz. Swobod-
ne dostosowywanie temperatury do 
własnych potrzeb jest możliwe dzię-
ki zastosowaniu zaworów termosta-
tycznych, które powinny zostać za-
instalowane przy każdym grzejniku 
w mieszkaniu. Zawory mają tę dodat-
kową zaletę, że pozwalają na znacz-
ną oszczędność energii – nawet do 
około 20%.

Regulacja termostatyczna
Zawory z głowicą termostatyczną 

ograniczają lub zwiększają przepływ 
ciepłej wody w grzejniku, dzięki cze-
mu można zmniejszyć bądź zwiększyć 
temperaturę w pomieszczeniu.

Korzystanie z grzejnikowych zawo-
rów i głowic termostatycznych umoż-

liwia dostosowanie temperatury w po-
mieszczeniach do potrzeb ich miesz-
kańców.

Dzięki termostatycznym zaworom 
grzejnikowym uzyskuje się:
- oszczędność energii cieplnej (mniej-

sze koszty ogrzewania),
- wyższy komfort cieplny odczuwalny 

przez mieszkańców,
- oszczędność energii elektrycznej 

w pompie obiegowej zlokalizowanej 
w węźle cieplnym lub w kotłowni,

- możliwość utrzymania temperatu-
ry w poszczególnych pomieszcze-
niach na odpowiednim poziomie,

- eliminowanie okresowego przegrze-
wania pomieszczeń, gdy na ze-
wnątrz panuje wyższa temperatura 
(np. wiosną i jesienią),

- możliwość obniżania temperatury 
w niektórych pomieszczeniach, gdy 
mieszkańcy śpią lub są poza do-
mem,

- możliwość ograniczania ogrzewania 
dzięki wykorzystaniu nasłonecznie-
nia i ciepła wytwarzanego przez lu-
dzi oraz urządzenia domowe.

Efektywne wykorzystanie zaworów 
termostatycznych w celu obniżenia 

temperatury.
Zawór termostatyczny nie ma skali 

temperatury w stopniach. Na jego po-
krętle naniesione są: gwiazdka i kre-
ski oznaczone kolejnymi cyframi od 1 
do 5. W położeniu „gwiazdka” zawór 
jest zamknięty. W odwrotną stronę, 
przy przestawieniu pokrętła do war-
tości wyższych (np. 5) emisja ciepła 
z grzejnika rośnie. Każdy zawór termo-

Stosuj na co dzień:
- nie obawiajmy się kręcenia zaworami i regulujmy temperaturę według swo-

ich potrzeb i symboli zamieszczonych na głowicy,
- nie suszmy prania na grzejnikach, bo gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na 

ciepło,
- komfort cieplny w mieszkaniu, i związane z tym oszczędności, nie powinien 

przekraczać maksymalnie 3 stopni różnicy pomiędzy poszczególnymi po-
mieszczeniami,

- w nocy obniżmy temperaturę w pomieszczeniach nieużywanych i w sypialni, 
co oprócz zdrowszego snu da nam oszczędności,

- w przypadku wyjazdu na kilka dni obniżmy temperaturę, lecz nie do „ze-
ra”. Ponowne dogrzanie wychłodzonych ścian, nie tylko zlikwiduje nasze 
„oszczędności”, ale może spowodować zwiększenie zużycia ciepła niezbęd-
nego do nagrzania murów,

- zapewnijmy swobodny dostęp powietrza do zaworów oraz grzejników. Przy-
słonięcie zaworu, grzejnika, firankami, meblościanką kumuluje ciepło i pro-
wadzi do wadliwej pracy zaworów oraz większych wskazań podzielników 
kosztów ogrzewania,

- zamykajmy drzwi pomiędzy pomieszczeniami o znacznych różnicach tempe-
ratur,
- wietrzmy pokoje krótko i intensywnie, przymykając zawór do minimum.

ciąg dalszy na str. 22



22 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2022

ciąg dalszy ze str. 21
statyczny, w chwili montażu, ma usta-
wioną, niedostępną dla użytkownika 
(zaplombowaną), tzw. nastawę mon-
tażową. Nastawa ta zapewnia, że obli-
czeniową temperaturę w pomieszcze-

niu (np. 20 °C) osiąga się przy położe-
niu pokrętła pomiędzy kreskami ozna-
czonymi 3 i 4.

Jak ekonomicznie wykorzystać 
ciepło grzejników?

- Najlepiej, gdy grzejniki i zawory są 
całkowicie odsłonięte, bez ozdobnej 
obudowy, niezakryte firankami czy 
zasłonami.

- Nie obawiajmy się kręcenia zawo-
rami. Urządzenia te, choć bardzo 
delikatne, zgodnie z deklaracjami 
producenta, są obliczone na beza-
waryjną pracę do kilkunastu tysię-
cy obrotów. Regulujmy temperaturę 
według swoich potrzeb i symboli za-
mieszczonych na głowicy.

- Wietrzmy pokoje krótko i intensyw-
nie, przymykając na ten czas zawór 
termostatyczny do minimum.

- Absolutnie nie suszmy prania na 
grzejnikach – gwałtownie rośnie za-
potrzebowanie na ciepło.

- Komfort cieplny w mieszkaniu, i zwią-
zane z tym oszczędności, nie po-
winien przekraczać maksymal-
nie 3 stopnie różnicy pomiędzy po-
szczególnymi pomieszczeniami.

- W nocy obniżmy temperaturę w po-
mieszczeniach nieużywanych i w sy-
pialni, co oprócz zdrowszego snu da 
nam dodatkowe oszczędności.

- Do zaworów oraz grzejników mu-
si być zapewniony swobodny do-

stęp powietrza. Przysłonięcie za-
woru, grzejnika, firankami, meblo-
ścianką kumuluje ciepło i prowa-
dzi do wadliwej pracy zaworów oraz 

większych wskazań podzielników 
kosztów ogrzewania, a tym samym 
do naliczania większych kosztów 
zużycia.

- W przypadku wyjazdu na kilka dni 
obniżmy temperaturę, lecz nie do 
„zera”. Ponowne dogrzanie wychło-
dzonych ścian, nie tylko zlikwidu-
je nasze „oszczędności”, ale może 
spowodować znaczne zwiększenie 
zużycia ciepła niezbędnego do na-
grzania murów, co całkowicie prze-
kreśli ewentualną oszczędność.

- Zamykajmy drzwi pomiędzy pomiesz-
czeniami o znacznych różnicach 
temperatur. W przeciwnym razie 
ciepło przepływając będzie grzać 
pomieszczenia, których nie zamie-
rzaliśmy mieć mocno ogrzanych.

- Za grzejniki warto założyć (wsunąć) 
ekrany zagrzejnikowe, które całe cie-
pło skierują do wnętrza mieszkania.

Racjonalna temperatura
Ciepło kosztuje dużo, warto więc przy-

zwyczaić się do umiarkowanej tempe-
ratury w pomieszczeniach. Obniżenie 
temperatury o jeden stopień powoduje 
zmniejszenie zużycia ciepła o 5% i po-
zwala na obniżenie kosztów ogrzewania.

Optymalna temperatura w poszcze-
gólnych pomieszczeniach to:
- w pokojach mieszkalnych – 20 do 

21 °C,
- w kuchni i sypialni – 18 °C,
- w łazience – 24 °C,
- na klatce schodowej – 8 °C.

CIEPŁA l ZIMNA WODA
Aby w każdym mieszkaniu mieć moż-

liwość natychmiastowego dostępu do 
wody o wymaganej temperaturze, na-
leży stosować instalację cyrkulacyjną 
ciepłej wody użytkowej wyposażoną 
w regulatory temperatury. Gwarantuje 
to oszczędność w zużyciu ciepłej wo-
dy, a także zmniejszenie ilości ciepła 
potrzebnego do jej podgrzania o około 
30%. Jeśli instalacja cyrkulacyjna jest 
prawidłowo wyregulowana, temperatu-
ra wody w całej instalacji utrzymywana 
jest stale na właściwym poziomie.
By oszczędzać wodę pamiętajmy:

- Cieknące krany i spłuczki ustępo-
wych a szczególnie długotrwałe 
przecieki powodują duże straty. Na-
wet drobne przecieki wody w kon-

sekwencji przekładają się na stra-
tę pieniędzy.

- Podczas kąpieli pod prysznicem zu-
żywa się prawie o połowę mniej wo-
dy niż podczas kąpieli w wannie.

- Naczyń nie zmywajmy pod strumie-
niem bieżącej wody. Myjmy je w zle-
wozmywaku lub zmywarce. Zmniej-
szamy w ten sposób znacznie (na-
wet o 3/4) zużycie wody.

Stosowanie napowietrzacza, tzw. 
perlatora potrafi oszczędzić od 15% 
do 60% wody.

Odrębnym zagadnieniem i zadaniem 
jest oszczędzanie gazu, energii elek-
trycznej. Te nośniki energii także po-
ważnie drożeją. Jak racjonalnie z nich 
korzystać napiszemy. pes

Korzystaj rozsądnie
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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

Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego, osobę potrzebującą pomocy alarmuj!

Tegoroczna zima pochłonęła już 36 ofiar osób zmarłych 
z wychłodzenia. Zima pokazała więc swoje pazurki.

Przed nami jest jeszcze sporo zimowych, chłodnych dni 
z mrozami włącznie więc jeszcze długo bardzo realnym bę-
dzie niebezpieczeństwo śmiertelnego wychłodzenia organi-
zmu – czytaj zamarznięcia. Zagrożenie to rośnie gwałtownie 
tym bardziej im słupek w termometrze spada coraz bardziej 
poniżej zera. Niestety, przypadki zamarznięcia ludzi dotyczą 
nie tylko osób bezdomnych. Dla tych ostatnich jednak je-
sień, zima czy wczesna wiosna to najtrudniejszy czas do ja-
ko takiego funkcjonowania. Niewiele trzeba, by słabo okryty, 
często niedożywiony organizm błyskawicznie się wychłodził 
do zamarznięcia włącznie. Stąd tak ważnym jest, by natych-
miast reagować, gdy widzimy, jakąś niepokojącą sytuację.

Miarą naszego człowieczeństwa jest pomaganie innym, 
szczególnie słabszym, dzieciom, osobom starszym i bezdom-
nym. Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy niepokojące sytuacje.

987 – pamiętajmy
od 1. 11. 2021 r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Katowicach pod tym numerem działa info-
linia dla bezdomnych.

W okresie zimowym tam można uzyskać informacje 
o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. 
Infolinia funkcjonuje całodobowo, w każdym dniu tygodnia 

i obejmuje swym zasięgiem całe województwo śląskie. Po-
łączenie z numerem 987 jest całkowicie bezpłatne zarów-
no z telefonów 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
32 228-47-00,

e-mail:  dyzurny@sm.siemianowice.pl
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 sie-
dzących, jak i zbyt lekko ubranych w stosunku do panu-
jących warunków atmosferycznych deszcz, mróz, śnieżyca.

Szczególną pieczą otoczmy dzieci i osoby starsze.
O każdej niepokojącej sytuacji najlepiej natychmiast infor-

mujmy służby ratownicze.
Pamiętajmy: 

Od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy 
może zależeć czyjeś życie.
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Westerplatte 20

 informuje, że

21 marca 2022 r. o godz. 1100

organizuje przetarg nieograniczony, który odbędzie się 
w Domu Kultury „Chemik” przy ul. Niepodległości 51* 

Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. ul. Walerego Wróblewskiego 71/118 o pow. 28,30 m2 cena wywoławcza 98 100,00 zł 
 8 piętro, 1 pokój, kuchnia bez okna, łazienka z wc, przedpokój

2. ul. Wojciecha Korfantego 6b/16 o pow. 48,65 m2 cena wywoławcza 171 400,00 zł 
 parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój

3. ul. Jana Pawła II 17/5 o pow. 37,00 m2 cena wywoławcza 107 800,00 zł 
 1 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu można oglądać do 18. 03. 2022 r. po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z:

•	 Adm. osiedla „Chemik” pod numerem tel. 32-228-57-78 (dot. ul. Wróblewskiego 71/118), 

•	 Adm. osiedla „Tuwima” pod numerem tel. 32-228-45-47 (dot. ul. Korfantego 6b/16), 

•	 Adm. osiedla „Centrum” pod numerem tel. 32-228-17-39 (dot. ul. Jana Pawła II 17/5).

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

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

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.

Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do po-
siadania notarialnego pełnomocnictwa. 

W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany nr konta bankowego. 
W przetargu mogą brać udział tylko osoby posiadające dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości,  

bez osób towarzyszących.
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa, każdy uczestnik przetargu powinien posiadać maseczkę.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.
*UWAGA - możliwa zmiana lokalizacji, prosimy o sprawdzanie na bieżąco naszej strony internetowej.

ZARZĄD SSM

Wiedzmy, że takie dewastacje na zi-
mę jak znalazł. Szczególnie teraz, gdy 
zewsząd docierają wieści, że

ciepło staje się coraz droższe,
a tymczasem ma którędy zbędnie 

uciekać. Przebudzenie przyjdzie, gdy 
przyjdzie rozliczenie. Wtedy wrzask: 
co tak dużo mam płacić, bo kto tam 
będzie pamiętał, że ileś energii sobie 
popłynęło do atmosfery.

Każda wybita szyba w drzwiach, 
zniszczona klamka, samozamykacz 
i każde w jakikolwiek sposób uszko-
dzone drzwi to niekontrolowany do-
pływ zimnego powietrza, a mrozy już 
mamy. Łatwo się domyśleć, że tym sa-
mym ciepło kupowane przez nas i z na-

szych pieniędzy a następnie rozlicza-
ne jako zużyte w częściach wspólnych 
ucieka, bo ma którędy. Wychładzają się 
też ściany itd. itp. czego konsekwencją 
wzrost zużycia w mieszkaniach.

To wszystko plus parę innych „dro-
biazgów” składających się na zapotrze-
bowanie na ciepło dla danego budyn-
ku powoduje, że energii cieplnej pobie-
ramy coraz więcej, a jak rośnie zużycie 
to rośnie wydatek na zakup. Pomyślmy 
o tym już teraz, bo gdy przyjdzie pła-
cić to możemy tylko pozgrzytać zębami 
i udać się do przysłowiowej kasy.

Te straty to jedno, a drugie to fakt, iż 
każdy z mieszkańców musi wiedzieć, 
że każda celowa dewastacja czegoś, 

co mogłoby służyć miesiącami, la-
tami to zbędne wydatki nawet, jeże-
li koszt wynosi parę złotych. Pamiętać 
w tym miejscu musimy, że koszt na-
prawy, to nie tylko zakup zniszczonej 
części ale i szereg dodatkowych wy-
datków włącznie z koniecznością uda-
nia się na zakupy (np. czas pracowni-
ka, dojazd itd.)

To koszt, który pokrywamy z na-
szych wpłat. Te zbędne wydatki to po 
prostu wyrzucanie pieniędzy w bło-
to, naszych pieniędzy, bo nikt inny 
na utrzymanie budynków, ich otocze-
nia nie płaci jak My, tylko My sami. 
Te parę złotych przemnożone przez 
ilość bezmyślnie i niepotrzebnie nisz-
czonych przedmiotów przekłada się 
na znaczące już kwoty, które nie jeden 
chciałby mieć.

Ciekawe kiedy zrozumiemy, że nisz-
czymy swoje, a niszcząc zubażamy 

A ciepło ucieka
Istną pandemię dewastacji odnotowaliśmy w styczniu. Wśród odnotowanych 

 zniszczeń niechlubny prym wiodą wszelkie uszkodzenia drzwi wejścio-
wych. Jest to zdumiewające.
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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.

remontowe budżety nie mówiąc o fa-
talnym wpływie na wygląd otoczenia, 
naszego budynku – jego odbiór przez 
postronne osoby.

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

A w osiedlach zanotowano:
„Węzłowiec”

- Wł. Jagiełły 25B – skradziono drzwi 

do pomieszczenia zsypowego,
- Wł. Jagiełły 15 garaże – skradziono 

skrzynię na piasek.
„Michałkowice”

- Stawowa 7 – zniszczono kasetę do-
mofonową,

- Pocztowa 15C – rozbito szybę 
w drzwiach wejściowych.

„Centrum”
- Michałkowicka 21 – stłuczono szybę 

w drzwiach wejściowych.

im. Juliana Tuwima
- W. Korfantego 5 – bohomazy na ele-

wacji,
- Okrężna 2 i 5 – zdewastowano gał-

ko-klamkę w drzwiach wejściowych 
do klatki schodowej,

- H. Wróbla 17 – urwano blokadę 
skrzydła drzwiowego,

- H. Wróbla 7A – zdewastowano klam-
kę wraz z okuciem od strony ze-
wnętrznej drzwi wejściowych. Pes
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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 2/22 (TRUDNE)

1 4

3 6 2 8

2 3 5

4 2

5 9 1 6

7 4

2 9 3

7 8 1 6

5 4

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 1/22

1 3 6 5 7 2 4 9 8

8 9 5 4 6 3 2 1 7

7 2 4 1 8 9 5 6 3

4 8 1 2 3 5 9 7 6

2 5 9 6 1 7 8 3 4

3 6 7 8 9 4 1 5 2

9 1 3 7 2 8 6 4 5

6 4 2 3 5 1 7 8 9

5 7 8 9 4 6 3 2 1

P o ł a m  g ł o w ę

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

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 

DAJĘ korepetycje z matematyki 
i fizyki dla szkoły podstawowej, 

tel. 664 608 140

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

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

KUPIĘ ogródek działkowy na R.O.D. 
„Barbórka”,  tel. 600 106 899

SPRZEDAM lokal po remoncie, Sie-
mianowice Śląskie, ul. Grunwaldzka,  
 tel. 516 033 428

MIESZKANIOWE

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

KUPIĘ 2-pokojowe mieszkanie,  
 tel. 881 652 241

KUPIĘ za gotówkę mieszkanie do re-
montu lub zadłużone, Siemianowice 
Śl. , tel. 720 899 972

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

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

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

KUPIĘ mieszkanie lub dom w Sie-
mianowicach Śl. lub okolicy. Może 
być z obciążeniami lub do remontu. 
Natychmiastowa płatność gotówką. 
Kontakt  tel. 602 858 602

MIESZKANIE kupię, tel. 509 954 191

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

WYNAJMĘ mieszkanie 2-pokojowe 
48 m2 przy ulicy Korfantego. Umeblo-
wane z lodówką i pralką,  
 tel. 601 980 102

ZAMIENIĘ mieszkanie pokój z anek-
sem kuchennym w bloku ocieplonym 

na większe lub takie samo w Michał-
kowicach,  tel. 724 063 011

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

ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe, 
os. „Chemik”, 47 m2 parter, 2 poko-
je, balkon na większe lub dom. Spłacę 
zadłużenie lub dam odstępne, 
  tel. 663 237 801

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup, tel. 509 954 191

KUPIĘ garaż Siemianowice Śląskie, 
ulica Kapicy, Młodych, Korfantego,  
 tel. 510 419 316

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

ZAMIENIĘ garaż Michałkowicach 
(obok Urzędu Miasta) na garaż w Byt-
kowie (okolice ul. Wróblewskiego),  
 tel. 504 651 838

„MS” CZEKA
 NA TWOJĄ REKLAMĘ

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

OGŁASZAJ SIĘ W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO

Gdy musisz sprzedać
swoje mieszkanie ? 

Pomogę Ci !

697 251 271
www.beatamodlinska.pl

Pomogę Ci oszacować cenę Twojego mieszkania 

Zaangażuję swoje środki w sprzedaż Twojego mieszkania 

Uchronię Cię przed handlarzami mieszkań i sprzedażą poniżej ceny rynkowej

Zapewnię nowoczesne metody i strategię sprzedaży 

Załatwię za Ciebie wszystkie formalności i papierkologię 

UMÓW SIĘ NA NIEZOBOWIĄZUJĄCE 
SPOTKANIE I SAM ZDECYDUJ CZY CHCESZ 

ZE MNĄ WSPÓŁPRACOWAĆ 

s-
55

8/
2-

22

Zadbaj o swoje 
bezpieczeństwo

zwróć uwagę 
na obce osoby 

w Twoim 
budynku!!!
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W naszej kuchni, naleśniki to 
danie serwowane na słodko 

z serem bądź z dżemem lub 
marmoladą. Ta szybka do przy-
gotowania potrawa może być jed-

nak wdzięcznym polem do wsze-
lakich kulinarnych eksperymentów 
szczególnie w części drugiej, tzn. 
farszu. 

Ciasto naleśnikowe – 30 dag mąki, 
2-3 jajka, 2 szklanki mleka, sól, ok. 1 

szklanki wody, słonina do smażenia. 
Wszystkie składniki zmiksować, 
uzupełniając mlekiem lub mąką tak, by 
ciasto uzyskało konsystencję śmietany. 
Nalewać porcję łyżką wazową na 
rozgrzaną, wysmarowaną patelnię. 
Smażyć z obu stron cienkie naleśniki, 
przekładać nadzieniem, zwijać w ru-
lon lub składać w chusteczkę. Go-
towe przekładać na drugą patelnię lub 
do żaroodpornego naczynia, trzymać 
w cieple aż do usmażenia pozostałych. 
Można je zapiec w piekarniku, podawać 
z sosami, z ketchupem, z dodatkiem 
surówek...

Farsz z:
- jaj – 4-6 jajek ugotowanych na 

twardo, kilka łyżeczek drobno posie-
kanego szczypiorku, zielonej cebulki, 
rzeżuchy, pietruszki itp., łyżka masła, 
1,5 łyżki mąki, sól, pieprz do smaku, 
mleko. Jajka drobno posiekać. Mąkę 
podgrzać na suchej patelni, dodać 
masło, a gdy się roztopi, stopniowo 
dolewać mleko, ciągle mieszając, aż 
do powstania zawiesistego sosu. Po 
zdjęciu z ognia dodać jajka przyprawy 
zieleninę, dokładnie wymieszać.

- pieczarek – 1/2 kg pieczarek, 2 ce-
bule,3 łyżki masła, 2 jajka na twardo, 
3 łyżki gęstej śmietany, 4 łyżki tartej bułki, 
sól, przyprawy. Utarte na tarce o dużych 
otworach pieczarki i cebulę dusić przez 
ok. 10 min. na maśle. Dodać posiekane 
jajka, tartą bułkę, przyprawy i śmietanę. 
Wymieszać na jednolitą masę.

- jabłek – 1/2 kg jabłek, 3 łyżki cukru, 
5 dag rodzynków, cynamon do sma-
ku. Obrane i potarte na tarce o dużych 
oczkach jabłka podsmażyć z cukrem, 
rodzynkami i cynamonem.

- parówek – Obrane z osłonek parów-
ki obsmażyć na tłuszczu, posypać 
przyprawami i zawijać w gorące 
naleśniki. Podawać z gorącym pikant-
nym sosem pomidorowym.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Pod znakiem Barana 
zazwyczaj rodzą się 
ludzie lubiący sporty 
ostre, takie jak: boks, 

zapasy, piłka nożna. Wielu Baranów 
czynnie uprawia różne dziedziny spor-
tu, osiągając dobre wyniki. Jeśli Baran 
nie jest czynnym sportowcem, to jest 
zagorzałym kibicem.

Byk posiada wrod-
zone umiejętności 
do „robienia” 
pieniędzy. Wie-

lu ludzi spod tego znaku dzięki tym 
predyspozycjom dochodzi do majątku 
lub przynajmniej do znacznych kwot na 
koncie. Dlatego też wymarzonym zaw-
odem dla Byka jest profesja finansisty.

Bliźnięta posiadają 
wiele różnorodnych 
uzdolnień szczegól-
nie w zakresie lit-

eratury czy innych dziedzin kultu-
ry. W towarzystwie zadziwiają swoją 
wiedzą i elokwencją. Niestety ze sw-
ych uzdolnień nie odnoszą zazwyczaj 
praktycznych korzyści. 

Wśród innych 
znaków Raka 
wyróżnia zamiłowanie 
do poezji i malarst-

wa. Bywa, że sam pisze wiersze, 
chociaż nie zawsze się do tego pr-
zyznaje, częściej ogranicza się tylko 
do czytania poezji i rozkoszowania się 
zwłaszcza poezją klasyczną.

Lew to urodzony 
przywódca. Dobrze 
czuje się, gdy może 
kierować zespołem 

ludzi, przekazywać im swoją wiedzę. 
Trzeba przyznać, że robi to z tal-
entem, chociaż trochę natarczywie 
narzuca swoje zdanie pracownikom. 
Interesuje się również polityką.

Panie urodzone 
pod tym znakiem 
są bardzo dobry-
mi żonami i gospo-

dyniami domowymi. Świetnie gotują, co 
spotyka się z zachwytem gości. Lubią 
też ład i porządek wokół siebie. Pan-
owie natomiast są majsterkowiczami.

Spod znaku Wa-
gi pochodzą ludzie 
o  w s z e c h s t r o n -
nych uzdolnieniach, 

zwłaszcza artystycznych. Wyróżniają 
się świetną pamięcią, łatwo się uczą, 
dzięki czemu osiągają bez większego 
trudu, to co sobie postanowili.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Skor-
piona i zamierzasz 
związać się z wojski-

em czy policją, to będzie bardzo dobry 
wybór. Każdy Skorpion, jak twierdzą 
astrolodzy, jest urodzonym wojowniki-
em, traktującym życie jak pole bitwy.

Ludzi spod znaku 
Strzelca cechuje to, 
że nie potrafią długo 
usiedzieć na jednym 

miejscu. Na pewno nie zrealizują się 
wybierając karierę urzędnika, który 
większość czasu spędza przy biurku. 
Wyjazdy, podróże, to ich żywioł.

Upór, umiejętność 
osiągania celu, kon-
sekwencja we wszyst-
kich poczynaniach, 

oto co wyróżnia Koziorożca wśród in-
nych znaków Zodiaku. Mniej ważne 
jest, jaką dziedzinę działania wybierze, 
bardziej to, że będzie konsekwentny.

Ryby dość trud-
no jest określić. 
Nie mają konkret-
nych predyspozycji 

i sprawdzają się w różnych zawodach. 
Lubią pracować fizycznie i nawet jeśli 
posiadają stopień naukowy, to chętnie 
po pracy w domu majsterkują.

Pod znakiem Wod-
nika rodzi się wielu 
ludzi z predyspozyc-
jami do pracy nau-

kowej. Interesuje ich wszystko, co 
nowe, dziedziny w których mogą się 
wykazać, wnieść swój wkład. Pod tym 
znakiem urodził się m.in. Thomas Al-
va Edison.

Jakie masz 
predyspozycje?

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

zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do 
dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775. Numer zamknięto  4 lutego  2022 r.

J K L
- Kochanie, wyrzuć śmieci!
- No wiesz co, dopiero co usiadłem!
- A co do tej pory robiłeś?
- Leżałem.

J K L

- Co się stanie jak się zadzwoni 
na 799?

- Policja przyjedzie na wstecznym!

J K L

Funkcjonariusz drogówki przychodzi 
do szefa:

- Szefie, syn mi się urodził!
- To gratuluje!
- Szefie, Syn mi się urodził!
- OK, dostaniesz podwyżkę.
- Szefie, Pan nie rozumie, syn mi się 

urodził!
- OK, masz tu znak ograniczenie pręd-

kości do 40 i stawiaj gdzie chcesz...

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Chwyta łydkę; 8. Nor-

ma, reguła; 9. Krewny po mieczu; 10. 
Formacja na boisku; 11. Zmodernizo-
wany Kompleks Sportowy w Michał-
kowicach; 12. Po Śląsku: fryzura „na 
jeża”; 13. Pakt Bezpieczeństwa Pa-
cyfiku; 14. Antybombowy obiekt; 16. 
Fiasko, krach; 19. Unijna waluta; 20. 
Frontowe zaplecze; 21. Głupek w gwa-
rze śląskiej; 22. Dwie lewe u próż-
niaka; 23. Metal do produkcji monet; 
28. Owoc tarniny; 31. Sami najlepsi; 
32. Młodzieżowy Dom Kultury w Sie-
mianowicach Śląskich; 33. Płaczliwe 
dziecko; 34. Królował na niej Odys; 35. 
Nasze Osiedle Mieszkaniowe; 36. Da-
ma lub walet; 37. Rywalka wełny.

PIONOWO: 1. Ruch do muzyki; 2. 
Fachowiec w gwarze śląskiej; 3. Osoba 
duchowna; 4. Jeden ze stawów w Sie-
mianowicach Śląskich z bogatą herpe-
tofauną; 5. Element obrabiarki; 6. Mig-
dałkowy kłopot; 7. Ojczyzna Włochów; 
14. Rondo z kulami w naszym mie-
ście; 15. Religijny odszczepieniec; 17. 
Lampka na baterie; 18. Modernizowa-
ny budynek Fitznera; 24. Wynik dzie-
lenia; 25. Odmiana błękitu; 26. Pierogi 
„do góry” brzuchem; 27. Ma struny. 28. 
Wywołuje kichanie. 29. Wyśrubowany 
wynik; 30. Cyfrowy bez kliszy.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 19 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 24. II. 2022 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 2/2022 (decydu-
je data stempla pocztowego) lub ad-
res poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 2/2022 – decyduje data 
wysłania e-maila. Nagrody za rozwią-

zaną krzyżówkę nr 1/2022 z hasłem – 
Karnawałowe uciechy, otrzymują: Ilo-
na Pawlyta, ul. Okrężna 3 (I nagroda); 
Antoni Giela, ul. Grunwaldzka 2d (II 
nagroda); Danuta Borkowska, Aleja 
Młodych 13 (III nagroda).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. 

Fundatorem pierwszej nagrody jest 
PHU MMJ Marcin Janos, a pozosta-
łych „ARCON” Witold i Barbara Ar-
ciszewscy.

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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POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890
DYŻURUJE: poniedziałek 17DYŻURUJE: poniedziałek 170000-20-200000; wtorek, środa, czwartek 15; wtorek, 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 ,  j a k  i  P o g o t ow i a  T e c h n i c z n e g o  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 ,  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  -  3 2  2 2 0 - 0 1 - 8 0z  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

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 str. 3: Ważne telefony
W sprawach pilnych, poza godzinami pracy kontaktujemy się z Pogotowiem Technicznym SSM

Orkan Malik > 100 km/h
W ostatni weekend stycznia, na skutek silnego wiatru, przekraczającego w porywach 100 km/h zwłaszcza 

w nocy, siemianowiccy strażacy przyjęli ponad 50 zgłoszeń. Część interwencji dotyczyła zasobów Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na szczęście obyło się bez tragedii.

Najwięcej zgłoszeń zarówno do stra-
ży pożarnej, jak i w osiedlowych admi-
nistracjach dotyczyło naruszenia obró-
bek blacharskich na dachach budyn-
ków. Wszystkie zaobserwowane przez 
mieszkańców skutki zostały zaproto-
kołowane, a naruszone elementy nie-
zwłocznie zabezpieczone i w razie takiej 
konieczności - przekazane firmie dekar-
skiej w formie zlecenia do wykonania.

Naruszoną obróbkę blacharską od-
notowano między innymi na budyn-
kach:

ADM „Michałkowice”
- Stawowa 7 i 11,

ADM „Młodych”
- Jana N. Stęślickiego 3-6,

ADM „Tuwima”
- Hermana Wróbla 5A,
- Okrężna 2,

ADM „Węzłowiec”
-  Władysława Jagiełły 9A, 31D, 

35D, 37B,
ADM „Bańgów”

- Władysława Reymonta 48.
W administracjach odnotowano też 

między innymi:
- zerwaną papę termozgrzewalną 

z daszku nad ostatnią kondygnacją 
– Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wój-
cika 6A,

- zerwane otynkowanie zewnętrzne ele-
wacji na budynkach – Pl. J. Skrze-
ka i P. Wójcika 5A, Walerego Wró-
blewskiego 6,

- uszkodzone schody do klatki scho-
dowej – Wojciecha Korfantego 7B

i terenowe – Okrężna 3 w kierunku 
Leśnej 15, H. Wróbla 12 do 14,
- uszkodzone klapy włazowe na dach 

– Przyjaźni 50A i B,
- uszkodzony komin na dachu – Alfon-

sa Zgrzebnioka 51,
- wyrwaną nasadę kominową – Wł. Ja-

giełły 37C.
Tym razem niewiele zgłoszeń doty-

czyło przewróconych drzew lub poła-
manych większych konarów – w zasa-
dzie pojedyncze interwencje, na przy-
kład przy ulicach:

- Niepodległości 61-63,
- Jana Stęślickiego 5,
- Jana Polaczka 6.
Wichury ostatnich lat i tak już moc-

no przetrzebiły osiedlowe drzewosta-
ny. Zaznaczyć należy, że nie ucierpia-
ły nowoposadzone w ostatnim czasie 
i w różnych częściach zasobów SSM 
młode drzewka nisko i średniopienne.

Osiedlowi dozorcy sprzątając swo-
je rejony po tym wietrznym weeken-
dzie zauważali też między innymi roz-

rzucone po trawnikach doniczki, ma-
ty balkonowe i inne elementy świad-
czące o tym, że niektórzy mieszkańcy 
pozostawili niezabezpieczoną część 
rzeczy na swoich balkonach, parape-
tach. Część elementów zalegających 
na trawnikach, chodnikach czy ulicach 
to też prawdopodobnie odpady wyrzu-
cone luźno przy wiatach śmietników 
na krótko przed orkanem.

Apelujemy więc przy okazji, mając na 
uwadze nasze wspólne bezpieczeń-
stwo, tak pod kątem zdrowia czy ży-
cia ludzkiego, jak i nieruchomości wła-
snych, w tym balkonowych rzeczy czy 
samochodów, aby brać pod rozwagę 
smsowe alerty pogodowe czy zapowie-
dzi synoptyków w środkach masowego 
przekazu. Co może „pofrunąć” – na ten 
czas schować do domu lub wstrzymać 
się z wystawieniem na śmietnik do cza-
su „zwrotu” w pogodzie.

Równocześnie prosimy o niezwłocz-
ne powiadomienie administracji lub po 
godzinach pracy: Pogotowia Technicz-
nego, Miejskiego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego czy po prostu straży 
pożarnej – o zauważonych skutkach 
pogodowych anomalii, bo niezabez-
pieczone stanowią dodatkowe niebez-
pieczeństwo. Zdjęcia szkód obok. rg

Tym samym ta pokaźna grupa 
mieszkańców otrzymała możliwość 
udziału w losowaniu nagród konkur-
sowych w ramach Wielkiego Konkur-
su corocznie organizowanego przez 

Spółdzielnię i propagowanego na ła-
mach gazety.

Losowanie przeprowadzone zo-
stanie w lutym, komisyjnie, w każdej 
z siedmiu osiedlowych administracji. 

Życzymy szczęścia!
Liczba mieszkańców biorąca udział 

w Wielkim Konkursie 2021 według 
osiedli to:

- „Chemik – 1.620 osób,
- „Centrum” – 1.202 osoby,
- „Tuwima” – 1.550 osób,

- „Michałkowice” – 1.281 osób,
- „Młodych” – 1.497 osób,

- „Węzłowiec” – 1.703 osoby,
- „Bańgów” – 614 osób.

rg

Wielki Konkurs 2021

W lutym rozstrzygnięcie
Według informacji Działu Czynszów Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-

kaniowej, 9.467 osób (mieszkań) na około 12,5 tysięczne zasoby miesz-
kaniowe nie miało na koniec 2021 roku żadnych zaległości czynszowych.
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W. Korfantego 7B

Stawowa 11

Wł. Jagiełły 37B Wł. Jagiełły 9A Wł. Jagiełły 31D

W. Wróblewskiego 61A

Wł. Jagiełły 35D



  

  
  
  
  
  
  

Zapraszamy do salonów Orange

lub kontaktu z Doradcą: 507 466 301

Siemianowice Śl., ul. Śląska 30, kontakt 32 22 900 02

Siemianowice Śl., ul. Jagiełły 4 (CH Atrium), kontakt 733 844 834

Katowice, CH Silesia CC, ul. Chorzowska 107, kontakt 512 096 700

Ceny w umowie na 24 mies. Aktywacja 49,99 zł (jednorazowo). „2 miesiące za 0 zł” dla nowych klientów Orange Love, którzy nie korzystali z Internetu domowego w Orange w dniu 3.02.2022 r., rabat nie dotyczy dopłaty 
do abonamentu za światłowód w budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej (20 zł/mies.). Promocja do 3.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów voucherów zniżkowych, nie łączy się z innymi rabatami. Smartfon 
do wyczerpania zapasów, szczegóły na orange.pl. 1 mln to suma liczby klientów Orange Światłowodu i klientów innych operatorów oferujących usługi na bazie sieci Orange, zgodnie z raportowaniem Orange Polska 
na giełdę. Warunki korzystania i zasieg 5G na orange.pl/5G.

Love Mini 
od 89,99∗ zł/mies.

Love Standard 
od 109,99∗ zł/mies.

Love Extra 
od 159,99∗ zł/mies.

Love Premium 
od 209,99∗ zł/mies.

Abonament komórkowy

 
  

bez limitu: rozmowy,

 

SMS-y, MMS-y

  

15 GB 

Abonament komórkowy

 
  

bez limitu: rozmowy,

 

SMS-y, MMS-y

  

30 GB,

 

potem bez limitu GB 
z prędkością do 1 Mb/s 

Abonament komórkowy

 
  

bez limitu: rozmowy,

 

SMS-y, MMS-y

  

50 GB,

 

potem bez limitu GB 
z prędkością do 1 Mb/s 

Abonament komórkowy

 
  

bez limitu: rozmowy,

 

SMS-y, MMS-y

  

80 GB,

 

potem bez limitu GB 
z prędkością do 1 Mb/s 

Telefon internetowy bez limitu połączenia stacjonarne w kraju i UE, Kanadzie i USA

Orange Światłowód do 300 Mb/s ze Smart Wi-Fi

Telewizja

 

120

 

kanałów, w tym 78 HD,
oraz dekoder 4K za 0 zł

Orange TV Go

Pakiet Optymalny
Szczegóły na orange.pl.

Telewizja

 

182

 

kanały, w tym 127 HD,
oraz dekoder 4K za 0 zł

Orange TV Go

Pakiety: Optymalny, 
Komfortowy, HBO z HBO GO, 
Multi+
Szczegóły na orange.pl.

Telewizja

 

193

 

kanały, w tym 138 HD, 

 

oraz dekoder 4K za 0 zł

Pakiety: Optymalny, 
Komfortowy, 

 

HBO z HBO GO, Multi+, 

 

CANAL+ Prestige
Szczegóły na orange.pl.

Orange TV Go 

Do pakietu Orange Love dokup: + 10 GB za 10 zł/mies.

 

#hello5G

 

, + 30 GB za 20 zł/mies.

 

#hello5G

2 miesiące abonamentu za 0 zł

#hello5G#hello5G#hello5G

Przejdź do Orange
Orange Love ze Światłowodem

 

i smart Wi-Fi przez 2 mies. za 0 zł

Xiaomi Redmi 10 4/64 GB

Smartfon

 

w supercenie

milion 
klientów
światłowodu
dzięki Orange

Kwoty abonamentów dla klientów korzystających z Mój Orange

∗ 

 

Kwota abonamentu zawiera rabaty: 4,99 zł/mies. za e-fakturę odbierany co miesiąc w Mój Orange 
i 4,99 zł/mies. za zgody marketingowe. 

 

Dopłata do abonamentu za internet światłowodowy w budynku o typie zabudowy jednorodzinnej: 

 

20 zł/mies.

 

Zanim podejmiesz decyzję o przedłużeniu umowy z dotychczasowym operatorem, sprawdź ofertę Orange.
  

Mój Orange

 

Wygodnie zarządzaj 
usługami w aplikacji 
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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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