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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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Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!

GGdyby ktoś zapytał piszącego 
 z czym kojarzy mu się zima 

to odparłby: ze zdewastowanymi 
drzwiami. Może to dziwić, ale...

Od dobrych kilku lat nie wiedzieć cze-
mu rośnie ilość poniszczonych drzwi 
wejściowych w tym wybite szyby etc.

Takie przypadki mają, niestety, do-
datkowy wymiar. Oprócz kosztów usu-
nięcia zniszczeń generują dodatkowe 
koszty zakupu ciepła.

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 zapo-
trzebowanie na ciepło dla danego bu-
dynku powoduje, że energii cieplnej 
pobieramy coraz więcej, a jak rośnie 
zużycie to rośnie wydatek na zakup. 
Pomyślmy o tym już teraz, bo gdy 
przyjdzie płacić to możemy tylko po-
zgrzytać zębami i udać się do przysło-
wiowej kasy.

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

A w osiedlach zanotowano:
„Młodych”

- Walerego Wróblewskiego 6 – uszko-
dzono klamkę w drzwiach wejścio-
wych do budynku.

- Aleja Młodych 15 – skradziono drzwi 
do pomieszczenia zsypowego,

A ciepło uciekaA ciepło ucieka

„Chemik”
- Walerego Wróblewskiego 61H, 

Niepodległości 66 – bohomazy na 
elewacjach.

- Walerego Wróblewskiego 71 par-
ter – rozbito szybę i zniszczono 
drzwi wejściowe do korytarza loka-
torskiego, Pes
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CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Bronisław Breguła, Adam Cebula*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
 4 kwietnia 2022 r. od 1630 do 1730

NA DYŻUR

tel. 32 609-14-00
Z kolei 9 maja 2022 r. dyżurować będą  
Damian Łączyński, Wanda Stolarczyk*

*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. 602 672 890 POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890 DYŻURUJE: DYŻURUJE: 
poniedziałek 17poniedziałek 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

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 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 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 

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 obok: Ważne telefony
W sprawach pilnych, poza godzinami pracy kontaktujemy się  

z Pogotowiem Technicznym SSM

Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje: w każdy poniedziałek od 1300 do 1700 w siedzibie Zarządu

- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1600-1730 (pa-
wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Młodych”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

dzinach 1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Michałkowice”

- każdy drugi poniedziałek miesiąca 
od 1600 (siedziba administracji)

Osiedle „Bańgów”
- każdy ostatni wtorek miesiąca 

przed lub w trakcie zebrania - zebra-

nie od 17.00 w sali konferencyjnej RO 
przy administracji (ul. Wł. Reymonta).

Osiedle „Chemik”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 16.00-17.00 w sa-
li konferencyjnej RO przy administracji 
(ul. ks. Kapicy)

Osiedle „Centrum”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle im J. Tuwima
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

Członkowie Rad Osiedli zapraszają

Po dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, od marca wzno-
wione zostają dyżury członków wszystkich siedmiu Rad Osiedli SSM.

W określone dni i godziny, zazwyczaj przy okazji comiesięcznych posiedzeń 
Rad Osiedlowych można przyjść, przedstawić problemy, pomysły lub rozwiąza-
nia, które dotyczą naszej Spółdzielni. Głos Rad Osiedli ma znaczenie między in-
nymi przy ustalaniu priorytetów rocznych planów remontów czy kierunków dzia-
łania w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. To też organ doradczy SSM. 
Jej członkowie to równocześnie mieszkańcy osiedli spółdzielczych.
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W porządku obrad, poza niezbęd-
nymi punktami proceduralnymi, uję-
to m.in.:

- Informację o przebiegu akcji zima 
2021/2022 w zasobach SSM – ocenio-
no pozytywnie.

- Wykonanie rzeczowe planu robót fi-
nansowanych z funduszu centralnego 
– celowego SSM za 2021 rok.

- Przyjęcie informacji o wykona-
niu finansowego planu remontów za 
2021 r. (fundusz remontowy podsta-
wowy i centralny – celowy) – Rada 
pozytywnie oceniła działania Zarzą-
du w zakresie finansowego wykonania 
planu remontów SSM za 2021 r. (fun-
dusz remontowy podstawowy i central-
ny – celowy) i przyjęła przedstawione 
sprawozdanie.

- Regulamin rozliczeń kosztów ener-
gii cieplnej na cele centralnego ogrze-

wania i ciepłej wody użytkowej z za-
stosowaniem indywidualnych zaworów 
termostatycznych, podzielników kosz-
tów i wodomierzy c.w.u. w mieszka-
niach i lokalach użytkowych Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za-
twierdzenie tekstu jednolitego.

- Informację o skargach, wnioskach 
i uwagach zgłaszanych przez człon-
ków SSM w 2021 r. - dokument przed-
stawimy w kolejnym wydaniu. „MS”

Omówienie sytuacji związanej z dra-
styczną podwyżką cen c.o. i c.w.u. na 
osiedlu „Bańgów” i części osiedla „Mi-
chałkowice” – więcej czytaj od str. 6.

Podczas obrad, niejako w nawiązaniu 
do podwyżki ciepła, Rada przyjęła no-
we brzmienie § 7 ust. 5 Regulaminu roz-
liczeń kosztów energii cieplnej: „Użyt-
kownicy lokalu, korzystający z centralne-
go ogrzewania zobowiązani są wnosić 

miesięcznie zaliczkowe opłaty na poczet 
należności z tytułu kosztów centralnego 
ogrzewania przez cały okres rozliczenio-
wy w równych ratach. Pełny okres rozli-
czeniowy wynosi 12 miesięcy.”

Z kolei w § 10 niniejszego Regula-
minu w dotychczasowej treści zostaje 
wykreślony i otrzymuje nową:

„Zapisy § 7 ust. 5 obowiązywać bę-
dą dla jednostek rozliczeniowych dla 
których odczyty  podzielników kosz-
tów ogrzewania wykonywane są po 
1 maja 2022 r. Dla jednostek rozlicza-
nych przed 1 maja 2022 r. obowią-
zują dotychczasowe zasady wylicza-
nia  przedpłat tj.: Wyliczona przedpłata 
za c.o. rozłożona jest w opłatach czyn-
szu na 12 miesięcy, przy czym ustala 
się następujące zasady wielkości wno-
szonych zaliczek w okresach: 

- od m-ca października do kwietnia 
(sezon grzewczy) zaliczka w wysoko-
ści 2/19 przedpłaty rocznej,

- od m-ca maja do września (poza 
sezonem grzewczym) zaliczka w wy-
sokości 1/19 wyliczonej przedpłaty 
rocznej.”

Uchwalono także tekst jednolity re-
gulaminu.  pes

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Równe zaliczki, informacje, 
sprawozdania

Z uwzględnieniem reżimu sanitarnego wynikającego z profilaktyki pan-
demii koronawirusa, zgodnie z zasadami Ministra Zdrowia DDM, 28 lu-

tego br. w budynku Zarządu SSM odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.

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 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
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Laureaci  
Wielkiego Konkursu 2021:

Osiedle „Bangów”
- Danuta Wieczorek,  
ul. Wł. Reymonta 54
Osiedle „Centrum”

- Zofia Smelcerz-Chabowska,  
ul. Kolejowa 2A

Osiedle „Chemik”
- Andreas Przybyła,  

ul. A. Zgrzebnioka 27
Osiedle „Michałkowice”

- Henryk Zorychta, ul. Przyjaźni 38
Osiedle „Młodych”

- Marcin Szymik, ul. ZHP 10
Osiedle „Węzłowiec”

- Marek Roszak, ul. Wł. Jagiełły 33E
Osiedle „Tuwima”

- Aleksandra Radzikowska,  
ul. Okrężna 8

Wielki Konkurs 2021 – finał

Blisko 9,5 tysiąca...Blisko 9,5 tysiąca...
...gospodarstw domowych (na ponad 12-tysięczne zasoby mieszkaniowe SSM) nie miało zaległości finansowych 

wobec Spółdzielni na koniec minionego roku. To rezultat tym bardziej godny pochwały, kiedy weźmiemy pod uwa-
gę gospodarcze konsekwencje pandemii, które przełożyły się negatywnie na niejeden domowy budżet. W admini-
stracjach rozlosowano laureatów „Wielkiego Konkursu” – łącznie 21.

Sens „Wielkiego Konkursu”
Ideą „Wielkiego Konkursu”, co war-

te podkreślenia, jest nie tylko nagra-
dzanie osób sumiennie wywiązujących 
się ze swoich podstawowych obowiąz-
ków wobec SSM, ale przede wszyst-
kim zmobilizowanie mieszkańców do 
płacenia za mieszkanie bez żadnych 
opóźnień. Zazwyczaj część mieszkań-

ców pod koniec roku ma niewielkie za-
dłużenie i macha na to ręką. A to wyklu-
cza ich z konkursu. „Wielkim Konkur-
sem”, który corocznie propagujemy na 
łamach „MS”, Spółdzielnia od blisko 30 
lat motywuje wszystkich do tego, aby 
wejść w nowy rok z czystym kontem…

Losowania w administracjach, 
podziękowania

Wieloletnią tradycją finału „Wielkie-
go Konkursu” jest stacjonarne spotka-
nie rozlosowanych szczęśliwców w sie-
dzibie Spółdzielni. Niestety, pandemia 
(miejmy nadzieję po raz ostatni) wymu-
siła na Zarządzie SSM decyzję o ogra-
niczeniu finału do komisyjnych losowań 
w administracjach i przekazaniu paru 
słów do mieszkańców za pośrednic-
twem „Mojej Spółdzielni” oraz powiado-
mienia wyróżnionych drogą pocztową.

Losowania laureatów czynszowego 
„konkursu” odbyły się na przełomie 
lutego w siedmiu osiedlowych admi-
nistracjach z udziałem przedstawicie-
li Rad Osiedlowych. Karteczek z adre-
sami było łącznie 9.467.

W podziale na osiedla wyglądało to 
następująco:

- „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.

W siedmiu administracjach rozloso-
wano po jednym laureacie pierwszej 

nagrody – w tej edycji były to telewizo-
ry. Poza nagrodami rzeczowymi, inna 
- wyłoniona 14-osobowa grupa miesz-

kańców Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej została zwolniona 
z opłaty czynszowej w pozycji „eksplo-
atacja” w trzech kolejnych miesiącach.

Kilka słów do mieszkańców przeka-
zali przedstawiciele Rady Nadzorczej 
i Zarządu SSM:

Wiesław Jaźwiec, przewodniczący 
Rady Nadzorczej SSM:

- Przekazuję w imieniu Rady Nadzor-
czej Spółdzielni uznanie dla mieszkań-
ców, którym pomimo różnych ograni-
czeń i trudności będących pokłosiem 

pandemii koronawirusa, udało się „za-
mknąć” ubiegły rok z czystym kontem 
i bez zaległości czynszowych. Zdaję 
sobie sprawę, że i bieżący rok będzie 
trudny. Gratuluję szczęśliwcom, któ-
rym dopisało szczęście w losowaniu 
za miniony rok, ale zarazem życzę też 
bardzo mocno wszystkim mieszkań-
com tego, by tych zmartwień o nasze 
portfele było w kolejnych miesiącach 
coraz mniej niż więcej – mówi Wie-
sław Jaźwiec.
Jolanta Sobek – prezes Zarządu SSM:

- To przy każdej okazji podkreśla-
my: terminowe płacenie „opłat czyn-
szowych” przez mieszkańców pozwa-
la na systematyczne regulowanie zobo-
wiązań wobec dostawców ciepła, wo-
dy, prądu bez opóźnień, a tym samym 
bez odsetek, które należałoby zapła-
cić. To zapewnia nam płynność finan-
sową. Jednym z pomysłów Spółdziel-
ni na to, jak mobilizować mieszkańców 
do posiadania „czystego konta czynszo-
wego” na koniec roku kalendarzowe-
go, jest właśnie inicjatywa corocznego 
„Wielkiego Konkursu”, który z powodze-

ciąg dalszy na str. 6
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Kotłownie gazowe – ciąg dalszy batalii
Minęło kilka tygodni, odkąd Sejm RP uchwalił ustawę chroniącą odbiorców przed podwyżkami gazu. Niestety, 

nie wszystkie podmioty objęte zostały ochroną – nie ujęto w niej m.in. budynków zasilanych za pomocą lo-
kalnych kotłowni gazowych, będących własnością przedsiębiorstw ciepłowniczych – w SSM to „Bańgów” i część 
„Michałkowic”. Spółdzielnia podjęła szereg pisemnych inicjatyw, włączyli się mieszkańcy, radni, zainteresowano 
media ogólnopolskie. Spływają pierwsze odpowiedzi na pisma, problem trafił na biurko Premiera RP, trwają rów-
nolegle dyskusje, jak rozwiązać temat drastycznych podwyżek.

Zapomniano o kotłowniach
Przypomnijmy: w odpowiedzi na re-

kordowo wysokie taryfy za gaz przy-
jęto ustawę, zgodnie z którą wszystkie 
lokalne kotłownie spółdzielcze i wspól-
not mieszkaniowych z automatu będą 
przeniesione na taryfy gazowe z wy-
równaniem od 1 stycznia br. W skró-
cie, więcej osób będzie mogło korzy-
stać z regulowanych cen gazu, przez 
co podwyżka nie będzie tak drastycz-
na dla odbiorców końcowych, jakimi są 
gospodarstwa domowe.

O ile tutaj sprawa jest klarowna, o ty-
le duży problem jest w budynkach, za-
silanych za pośrednictwem lokalnych, 
zbiorczych kotłowni gazowych, będą-
cych własnością przedsiębiorstwa cie-
płowniczego. Ustawodawca nie wziął 
pod uwagę tego, że gaz jest wykorzy-
stywany również do produkcji ciepła 
dla gospodarstw domowych, a zmia-
na cen w taryfach źródeł ciepła zasi-
lanych paliwem gazowym dostawcy 
Tauron Ciepło sp. z o.o. przekłada się 
znacznie na koszty ponoszone przez 
mieszkańców budynków SSM zasila-
nych przez te kotłownie.

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” ob-
sługującej I i II etap „Bańgowa”, ale 
również zasoby Spółdzielni Mieszka-
niowej „Fabud” czy Szkoły Podstawo-
wej nr 16.

Luka prawna. Wymiana 
korespondencji, dyskusje, 

telekonferencja
Trzymając się chronologii wydarzeń 

– w styczniu Zarząd Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej po otrzy-
maniu w drugiej połowie grudnia infor-
macji ze strony „Tauron Ciepło” o dra-
stycznej podwyżce, w imieniu zaniepo-
kojonych mieszkańców, rozpoczął sze-
roko zakrojoną kampanię, której celem 
było uświadomienie decydentów o pro-
blemie, jakim jest pominięcie tej ważnej 
gałęzi gospodarki komunalnej dotyczą-
cej zaopatrzenia gospodarstw domo-
wych w ciepło i ciepłą wodę użytkową, 
które jest dostarczane z kotłowni gazo-
wych eksploatowanych przez przedsię-
biorstwa ciepłownicze. Zdaniem Zarzą-
du SSM, w katalogu podmiotów obję-
tych ochroną „ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie od-
biorców paliw gazowych w związku 
z sytuacją na rynku gazu” powinno być 
miejsce również i dla takich wytwórców 

ciepła. Dlaczego za to samo paliwo ga-
zowe mieszkańcy mają płacić więcej, 
tylko dlatego, że są podłączeni do lo-
kalnej kotłowni?

Zaangażowanie różnych środowisk, 
które dotknęły znaczne podwyżki w ta-
ryfach za gaz, w tym Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, znalazło 
odzwierciedlenie w poprawkach, jakie 
wniesiono w Senacie RP do „ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służą-
cych ochronie odbiorców paliw gazo-
wych w związku z sytuacją na rynku 
gazu”. Senatorowie przegłosowali tę 
poprawkę z korzyścią dla mieszkań-
ców, niestety Sejm RP niejednogło-
śnie, różnicą kilkunastu głosów, kilka 
dni później wraz z większością innych 
senackich poprawek ją odrzucił.

Podjęte działania, współdziałanie 
Spółdzielni, Miasta, mieszkańców:

Styczeń
- Wystosowano pismo do Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów z dnia 10 stycznia 2022 roku 
oraz do Urzędu Regulacji Energety-
ki datowane na 19 stycznia 2022 roku, 
oczekując pisemnej odpowiedzi.

- Wystosowano pismo podpisane przez 
Radę Nadzorczą i Zarząd SSM adreso-
wane do Gabrieli Morawskiej-Stanec-
kiej, Wicemarszałkini Senatu RP.

niem kontynuowany jest już praktycznie 
od 30 lat – mówi Jolanta Sobek i doda-
je: - W imieniu Zarządu SSM, serdecz-
nie dziękuję mieszkańcom za to su-
mienne wywiązywanie się z obowiązku 
„czynszowego”, mimo tak trudnej i nie-
pewnej sytuacji dla wielu gospodarstw 
domowych, w jakiej znaleźliśmy się od 
początku 2020 roku. Grupie szczęśliw-
ców, których rozlosowano finalnie w ad-
ministracjach serdecznie gratulujemy.

Krystyna Śliwiok – wiceprezes 
Spółdzielni, Główna Księgowa:

- Ubiegły rok był drugim z rzędu, 
kiedy musieliśmy się zmagać ze skut-
kami pandemii koronawirusa. Pan-
demia przyczyniła się do wzrostu 
zadłużenia w Spółdzielni, owszem, 
ale w małym stopniu, i takie waha-
nia mieliśmy już w ostatnich latach. 

Choć na początku byliśmy mocno 
zaniepokojeni, to wielkość zadłuże-
nia dzisiaj jest porównywalna do za-

ległości w Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w ostatnich 10 
latach. Nie mamy obaw w kwestii 
płynności finansowej. Jesteśmy 
zbudowani podstawą mieszkańców, 
którzy kolejny rok, mimo niepew-
nej ogólnej sytuacji na świecie, 
w zdecydowanej większości „opłaty 
czynszowe” potraktowali priorytetowo 
– a dzięki temu mogliśmy realizować 
oczekiwane przez spółdzielców za-
dania poprawiające estetykę budyn-
ków i otoczenia oraz inne, związane 

z poprawą bezpieczeństwa, usuwan-
iem następstw awarii itp.

- Choć jesteśmy optymistami to, nie-
stety, życie pisze kolejne scenariusze. 
Rosnąca inflacja, problem kotłowni ga-
zowych „Bańgowa” i części „Michałko-
wic” związany z nieobjęciem mieszkań-
ców ochroną, w ramach tzw „ustawy 
gazowej”, rozwijająca się sytuacja za 
naszą wschodnią granicą. Mamy nadzie-
ję, że uda nam się wspólnie pokonać 
wszystkie kolejne „przeciwności” i będzie 
nam się mieszkało dobrze, bezpiecznie 
– podkreśla wiceprezes SSM.

Reasumując, „czystych” mieszkań-
ców (mieszkań) – nie posiadających 
żadnych zaległości na koniec 2021 roku 
– według Działu Czynszów SSM było 
ogółem 9.467. Oby bieżący rok pod tym 
względem był co najmniej podobny…

Rafał Grzywocz

Wielki Konkurs 2021 – finał

Blisko 9,5 
tysiąca...

ciąg dalszy ze str. 5
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- Pismo tej samej treści skierowane 
zostało do wszystkich 34 członków (po-
słów na Sejm RP) Komisji do Spraw 
Energii, Klimatu i Aktywów Państwo-
wych (ESK), której przewodniczy Ma-
rek Suski (PiS) (skany pism MS 02/22).

- Odbyło się spotkanie w siedzibie 
Zarządu, współorganizowane przez 
radnego Rady Osiedla „Węzłowiec” 
Jakuba Nowaka, z posłem na Sejm 
RP Maciejem Koniecznym będącym 
członkiem wspomnianej wyżej Komisji, 
wykładając mu problematykę zagad-
nienia, także w formie pisemnej.

- Zarząd Spółdzielni spotkał się 
z przewodniczącymi Rad Osiedli „Mi-
chałkowice” Dariuszem Bochenkiem 
i „Bańgów” - Mieczysławem Hojdą. 
Miało ono na celu przekazanie infor-
macji o zmianie cen w taryfach źródeł 
ciepła zasilanych paliwem gazowym 
i ich skutkach dla mieszkańców. Dys-
kutowano nad możliwościami złago-
dzenia efektów tych podwyżek.

- Problem przedstawiono w Regio-
nalnym Związku Rewizyjnym Spół-
dzielczości Mieszkaniowej RP w Ka-

towicach oraz Związku Rewizyjnym 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w War-
szawie.

Luty
- Na przełomie stycznia i lutego zorga-

nizowano w administracjach akcję zbie-
rania podpisów, które stanowią załącz-
nik do dwóch pism Rady Nadzorczej i Za-
rządu SSM skierowanych do najważniej-
szych osób w Państwie - Premiera RP 
i Prezydenta RP. Warto odnotowania jest 
gest, że spółdzielców dotkniętych dra-
stycznymi podwyżkami wsparli również 
mieszkańcy innych osiedli Spółdzielni, 
wyrażając poparcie podpisaniem apelu.

- Do kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego 
i Prezydenta RP Andrzeja Dudy tra-
fiły pisma z apelem (skany pism „MS” 
02/22).

- 8 lutego br., Zarząd SSM spotkał się 
z grupą 11 mieszkańców, których loka-
le zaopatrywane są w ciepło z kotłow-
ni gazowej, będącej własnością spół-
ki Tauron Ciepło. W spotkaniu uczest-
niczyli też Adam Cebula – wiceprze-
wodniczący Rady Nadzorczej i prze-

wodniczący Rady Miasta oraz Marcin 
Ciszewski – zastępca przewodniczą-
cego Rady Osiedla „Bańgów”. Miesz-
kańcy przygotowali listę pytań i wątpli-
wości a przedstawiciele zarządu spół-
dzielni kolejno się do zagadnień odno-
sili. Obszerna odpowiedź na sformuło-
wane pytania została później przekaza-
na mieszkańcom pisemnie, za pośred-
nictwem skrzynek pocztowych.

Jednym z najważniejszych obszarów 
rozmowy było podjęcie próby znale-
zienia alternatywnego rozwiązania dla 
kotłowni gazowych. Jak czytamy w no-
tatce ze spotkania:

… „Przeprowadzono rozmowę z Dy-
rektorem Departamentu Przesyłu fir-
my „Tauron Ciepło” Jackiem Bojar-
skim w dniu 4 lutego 2022 roku na te-
mat możliwości alternatywnego połą-
czenia z sieci ciepłowniczych i wyłą-
czenia kotłowni gazowych. W przypad-
ku osiedla „Bańgów” odległość od sie-
ci ciepłowniczych wyklucza możliwość 
podjęcia się takiego zadania ze wzglę-
du na bardzo wysokie koszty (w oce-

ciąg dalszy na str. 8
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ciąg dalszy ze str. 7
nie p. Jacka Bojarskiego to około 30 
mln zł), natomiast zmiana sposobu za-
silania w osiedlu „Michałkowice” uza-
leżniona jest od możliwości podłączeń 
innych odbiorców (np. Szkoły Podsta-
wowej nr 13). Na spotkaniu Zarząd zo-
bowiązał się do podjęcia rozmów ze 
spółką Tauron Ciepło odnośnie dzier-
żawy lub zakupu kotłowni wraz z całą 
infrastrukturą techniczną”.

- 8 lutego br. w siedzibie Zarzą-
du SSM odbyło się drugie spotka-
nie z radnymi Rady Miasta. Obecni 
na spotkaniu byli radni: Adam Cebu-
la, Grzegorz Jurkiewicz, Beata Ga-

łecka, Marcin Janota, Anna Zasada-
-Chorab. Spółdzielnia otrzymała de-
klarację wsparcia radnych miasta.

W trakcie spotkania zgłoszono kilka 
propozycji:

- zrównania stawek C.O. letnich i zi-
mowych do jednej wysokości – zmiana 
Regulaminu rozliczeń kosztów energii 
cieplnej została przyjęta na posiedze-
niu w dniu 28. 02. 2022 r.

- wykup kotłowni będącej własnością 
Tauron Ciepło,

- przeniesienie wyniku finansowego 
SSM za rok 2021 na media,

- zmniejszenie lub zamrożenie pensji 
Zarządu SSM,

- zróżnicowanie comiesięcznych 
opłat pod kątem zmian VAT-u w po-
szczególnych miesiącach.

W notatce ze spotkania, sporządzo-
nej dla Rady Nadzorczej SSM czytamy:

… „Wykup kotłowni od spółki „Tau-
ron” lub też jej dzierżawa jest w sferze 
rozważań i analiz prowadzonych przez 
Zarząd SSM. Ewentualna realizacja 
pomysłów musi być zaakceptowana 
przez Tauron Ciepło – właściciela ko-
tłowni i całej infrastruktury technicznej. 
Wykup lub dzierżawa kotłowni gazo-
wej to rozwiązania generujące dodat-
kowe, wysokie opłaty dla mieszkań-
ców, którzy już w tej chwili ze względu 
na lukę prawną są obciążani wysokimi 
kosztami dostaw ciepła – wyższymi niż 

Kotłownie gazowe…
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mieszkańcy zaopatrywani z sieci cie-
płowniczej czy kotłowni spółdzielczej 
(preferencje do końca 2022 r.). Propo-
zycje wykupu lub dzierżawy kotłowni, 
o ile jej właściciel Tauron Ciepło wy-
razi dobrą wolę, muszą być rozważa-
ne przy pełnej świadomości niestabil-
ności obowiązującego prawa i zmie-
niających się uwarunkowań zewnętrz-
nych, w tym cen czy też wprowadzania 
określonych tarcz ochronnych tylko dla 
części obywateli przez rząd, czego do-
bitnym przykładem jest zaistniała sytu-
acja. W dłuższej perspektywie czaso-

wej, po ustabilizowaniu się polityki ce-
nowej na surowce ciepłownicze może 
okazać się, że utrzymywanie własnych 
kotłowni jest droższe w stosunku do 
innych rozwiązań. Preferencje cenowe 
dla spółdzielczych czy też wspólnoto-
wych kotłowni gazowych przewidziane 
są tylko do końca 2022 roku.

Kosztami generowanymi przez wy-
kupioną lub wydzierżawioną kotłow-
nię, poza tymi oczywistymi, tj. wyku-
pu, dzierżawy, kupna paliwa gazowe-
go (ale też wysoko wyspecjalizowa-
nej obsługi technicznej) obciążani bę-

dą użytkownicy lokali Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, którym ko-
tłownia będzie służyć. Pamiętać nale-
ży, że wykup kotłowni przez SSM (o ile 
będzie możliwy), nie stanowi żądne-
go rozwiązania obniżającego koszty 
dostarczonej energii cieplnej dla za-
sobów innych podmiotów korzystają-
cych z kotłowni w osiedlu „Bańgów”, 
tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „Fabud” 
oraz Szkoły Podstawowej nr 16 czy też 
nowopowstających budynków dewelo-
perskich. Po ewentualnej zmianie wła-

ciąg dalszy na str. 10
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ściciela kotłowni, podmioty te w dal-
szym ciągu nie pozyskają ochrony rzą-
dowej obowiązującej do 31. 12. 2022 
r., gdyż nadal będą kupować energię 
cieplną (od pośrednika, tj. SSM) a nie 
gaz, na który jest preferencja”.

Dwie kolejne propozycje rozwią-
zań są dyskutowane w gremium Ra-
dy Nadzorczej.

Odnośnie zróżnicowania comiesięcz-
nych opłat pod kątem zmian VAT-u w po-
szczególnych miesiącach w sporządzo-
nej przez Zarząd SSM notatce dla Rady 
Nadzorczej czytamy:

„Propozycja nie wniesie pozytywnych 
skutków i nie zostanie wpro-
wadzona, jako że media do-
starczane do członków Spół-
dzielni oraz właścicieli miesz-
kań podlegają pod zwolnienie 
z VAT, zaś zaliczka na C.O. 
i C.C.W. ustalana jest na pod-
stawie obowiązujących przepi-
sów i unormowań wewnętrz-
nych.

- 10 lutego br. odbyło się 
kolejne spotkanie informacyj-
ne, tym razem z radnymi Plat-
formy Obywatelskiej - Mał-
gorzatą Gościniak, Kariną 
Siwiec-Mogielnicką oraz Andrzejem 
Gościniakiem. Radni zaoferowali peł-
ne wsparcie apelu przewodniczącego 
Rady Miasta Adama Cebuli skierowa-
nego do Premiera i Marszałków Sejmu 
i Senatu RP w sprawie nowelizacji „fe-
ralnej” ustawy z 26 stycznia 2022 roku;

- 11 lutego br. Zarząd SSM spotkał 
się z posłanką Moniką Rosą, przed-
stawiając jej sytuację związaną z nie-
równym traktowaniem gospodarstw 
domowych przez ustawodawcę.

- O poparcie apelu wystąpiono też 
później m.in. do innych radnych: Alek-
sandry Krążek, Jerzego Beckera 
i Wojciecha Matczaka.

Rozmowy na wyższym szczeblu
- 18 lutego br., przy wsparciu rad-

nej Rady Miasta Prawa i Sprawiedli-
wości Danuty Sobczyk, zorganizowa-
na została telekonferencja z Minister-
stwem Klimatu i Środowiska, w której 
wzięli udział:

- Paweł Pikus – Dyrektor Departa-
mentu Elektroenergetyki i Gazu,

- Aleksandra Świderska – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Elektroener-
getyki i Gazu,

- Piotr Sprzączak – Dyrektor Depar-
tamentu Ciepłownictwa,

- Radosław Tabak – Naczelnik Wy-
działu Kogeneracji i Ciepłownictwa 
w Departamencie Ciepłownictwa,

- Danuta Sobczyk – radna Rady 
Miasta Siemianowice Śląskie,

- Patryk Strzałkowski – Dyrektor 
Biura Poselskiego Posła na Sejm RP 
Mateusza Morawieckiego,

oraz Zarząd Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Przedstawiciele poszczególnych de-
partamentów przy Ministerstwie Klima-
tu i Środowiska wykazali zrozumienie 
przedstawionego problemu, jednakże 
wskazali, że objęcie tarczą antyinflacyj-
ną przedsiębiorstwa „Tauron Ciepło” by-

łoby działaniem niezgodnym z prawem 
Unii Europejskiej. Podkreślili, że dosko-
nale znany jest im problem, mają bo-
wiem podobne sygnały z innych rejo-
nów Polski, jednakże zapewniono, że 
jeżeli dojdzie do zmiany prawa to zo-
staną przygotowane stosowne przepisy.

W dyskusji zabrała głos radna Pra-
wa i Sprawiedliwości Danuta Sobczyk 
wskazując, że sytuacja powinna ulec 
poprawie, licząc na to, że ustawodaw-
ca zniweluje lukę prawną, odczyta-
ła również apel radnych Rady Miasta 
Siemianowic Śląskich skierowany do 
Premiera RP, Prezydenta RP i Mar-
szałków Sejmu i Senatu.

Strona rządowa wspomniała o wpro-
wadzonym dodatku osłonowym i obniż-
ce VAT-u. Podkreślono, że niezbędna 
jest jednak inicjatywa legislacyjna, a to 
leży w gestii czynników politycznych. 
Zarząd SSM zasugerował wprowa-
dzenie nowego dodatku osłonowe-
go – gazowego, bez progu docho-
dowego, wykluczającego i zawężają-
cego grupę odbiorców. Jednakże na 
chwilę obecną strona rządowa nie zna 
skutków finansowych, jakie obarczały-
by wydatki budżetowe, gdyby udało się 
taki dodatek wprowadzić.

W notatce z telekonferencji czytamy:
„Podsumowując, jeżeli tylko ustawo-

dawca podejmie działania, strona rzą-
dowa przygotuje stosowne rozwiąza-
nia, departamenty rozważają wszelkie 
możliwości, aby wesprzeć spółdziel-
ców i stronę samorządową, obserwo-
wane są też czynniki makroekono-
miczne, na które ma wpływ sytuacja na 
polu polityki międzynarodowej.

Konkluzja ze spotkania była taka, że 
Departament nie może działać jedno-
podmiotowo, tylko globalnie a problem 
dotyczy większej ilości odbiorców. Za-
pewniono nas o poszukiwaniu możliwo-
ści rozwiązania problemu. Temat na 
spotkaniu nie został rozstrzygnięty, ale 
też nie została zamknięta żadna furtka 

do pozytywnego rozwiązania 
tego ogromnego problemu. Pa-
dła deklaracja, zobowiązanie 
o przekazaniu relacji z tej tele-
konferencji Premierowi RP Ma-
teuszowi Morawieckiemu”.
Ciąg dalszy musi nastąpić
W lutym do Zarządu SSM 

wpłynęły pierwsze odpowie-
dzi na liczne pisma, przeka-
zane różnym instytucjom. Ich 
skany publikujemy na stro-
nach „MS”. Oprócz tego za-
mieszczamy podpisany przed 
radnych Rady Miasta apel.

Zarząd Spółdzielni podjął próbę za-
interesowania tematem – TVP 3 oraz 
TVN Uwaga. Ponadto, ukazał się mate-
riał w serwisie konsumenckim subiek-
tywnieofinansach.pl w artykule pod ty-
tułem „Spółdzielnia mieszkaniowa w pu-
łapce gazowej. Jest dziura w ustawie?”.

Na uwagę zasługują również miesz-
kańcy, którzy podjęli się zadania zain-
teresowania problemem innych mediów 
ogólnopolskich – z pozytywnym odze-
wem. Jak pokazuje doświadczenie, nie-
raz gdy sprawa stanie się „medialna”, 
pewne decyzje zapadają szybciej… Mo-
że to pomoże i naszej Spółdzielni?

Miejmy nadzieję, że wspólne starania 
władz Spółdzielni, mieszkańców i rad-
nych Rady Miasta przyniosą pozytyw-
ne skutki dla mieszkańców „Bańgowa” 
i części michałkowickich zasobów. Cho-
dzi po prostu o sprawiedliwe i równe po-
traktowanie wszystkich odbiorców cie-
pła. I tylko tyle. Na stronach: 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 20 i 21 przedstawiamy ska-
ny kilku pism jakie dotychczas wpłynęły 
po działaniach podjętych przez władze 
SSM przy wsparciu radnych. Wśród nich 
dla zobrazowania procedury prezentuje-
my potwierdzenie obiegu dokumentów 
ze stosownymi poświadczeniami. rg

ciąg dalszy ze str. 9

Kotłownie gazowe…
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Dwustronicowy dokument scalono – poniżej strona 2
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle im. Juliana Tuwima
Zgodnie z planem remontów w mar-

cu rozpocznie się kompleksowe ma-
lowanie klatki schodowej przy ulicy 
Okrężnej 4. Większe prace poprzedzi-
ły między innymi porządkowanie insta-
lacji teletechnicznej i wymiana instala-
cji domofonowej oraz oświetlenia z tra-
dycyjnego na ledowe.

Z większych zadań, jakie wykonano 
w lutym można wspomnieć o dwóch:

- Wojciecha Korfantego 5 (pawilon 
usługowo-handlowy). Z elewacji usu-
nięto płyty a budynek poddano ter-
momodernizacji. Roboty wpisują się 
w szerszy program usuwania wyro-
bów zawierających azbest z zasobów 
SSM, rozpisany na lata 2020-2027.

- Hermana Wróbla 15 – poszerzenie 
wjazdu do garaży.

Odcinek drogi od Hermana Wróbla 
7 do głównej ulicy ks. Jana Kapicy 
jest już mocno zniszczony. Na jej stan 
ma wpływ to, że jest ona eksploatowa-
na przez sprzęt ciężki, przemieszcza-
jący się tędy na budowę przy ulicy W. 
Korfantego obok Lasku Bytkowskie-
go. Wykonane łaty są tylko doraźnym 
zabezpieczeniem. Spółdzielnia będzie 
starała się wyegzekwować od dewelo-
pera remont.

Ważnym zadaniem, jakie pilotu-
je ADM jest usuwanie nieszczelności 
na instalacjach gazowych, które ujaw-
niono podczas rocznych przeglądów, 
między innymi przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 9.

Trwają pomiary skuteczności zero-
wania w mieszkaniach na wszystkich 
nieruchomościach osiedla.

Osiedle „Bańgów”
Na postulat mieszkańców, na scho-

dach terenowych przy ulicy Władysła-
wa Reymonta 8-10-12 wymienione 
zostały szyny zjazdowe dla wózków.

Z innych prac można wspomnieć 
o zabezpieczeniu otworów siatką na 
daszkach nad wejściami do klatek przy 
ulicy Władysława Reymonta 28, 34, 
36 czy przycince gałęzi kilku drzew, 
jaką wykonano w ostatnich dniach lu-
tego w rejonie Władysława Reymon-
ta 10-38.

Trwają prace związane z usuwaniem 
skutków przecieków na instalacjach 
wodno-kanalizacyjnych według zgło-
szeń.

W marcu mają zostać wznowione ro-
boty związane z wymianą okien piw-

nicznych na tzw. II nieruchomości 
osiedla.

Osiedle „Centrum”
Dwa adresy, gdzie w pierwszej po-

łowie roku odświeżone zostaną klatki 
schodowe to:

- Komuny Paryskiej 5 (prace za-
awansowane),

- Jedności 1 (początek).
Na obu lokalizacjach malowanie po-

przedziło porządkowanie instalacji te-
letechnicznych do specjalnie przygo-
towanych w tym celu korytek.

Na krótko przed początkiem sezonu 
lęgowego ptaków dobiegły końca pra-
ce związane z porządkowaniem osie-
dlowego drzewostanu. Po przycince 
jaka miała miejsce już jakiś czas te-

mu, niedawno usunięto kilka pojedyn-
czych, suchych drzew lub takich, które 
stwarzały realne zagrożenie, a na któ-
re zarazem uzyskano zgodę z Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
(Jana Pawła II, Krucza, Komuny Pa-
ryskiej).

Z mniejszych zadań warto wspo-
mnieć o sukcesywnym uzupełnianiu 
kratek wentylacyjnych na elewacjach 
i wstępnym przeglądzie ulic pod ką-
tem skutków zimy. Te uwidoczniły się 
już między innymi przy ulicach:

- Powstańców,
- Ryszarda Gansińca,
- Michałkowickiej,
- Piaskowej.

Osiedle „Młodych”
W tej chwili najwięcej, jeśli chodzi 

o osiedla SSM, dzieje się w os. „Mło-
dych”. Tam bowiem równolegle prowa-
dzone są remonty kilku klatek schodo-
wych oraz wymiana dźwigów osobo-
wych przy różnych adresach, a więc 
istotne punkty tegorocznego planu re-
montów.

Kompleksowe prace malarskie pro-
wadzone są w budynkach:

- Szarych Szeregów 1-4,
- Teatralna 1-3.
Nowe dźwigi osobowe, znacznie róż-

niące się od swoich poprzedników pod 
wieloma względami są lub niebawem 
będą przy:

- Niepodległości 30,
- Alei Młodych 2,
- Placu Józefa Skrzeka
i Pawła Wójcika 5B.
Od kilku tygodni trwają duże pra-

ce przy ulicy ZHP 9. Ma to zwią-
zek z przeróbką instalacji deszczowej 
z trzech w jeden wspólny pion. Roboty 
powoli zmierzają ku końcowi.

W marcu przeprowadzone zostaną 
próby szczelności gazu i sprawności 
wentylacji w kolejnych budynkach:

- Jana Stęślickiego 1-2, 3-6
oraz
- Szarych Szeregów 1-4.
Osiedle „Michałkowice”
Rozpoczął się kolejny etap wymia-

ny instalacji domofonowej w kolejnych 
klatkach schodowych. Zgodnie z za-
powiedziami takie prace rozpoczęto 
przy ulicy Walentego Fojkisa 5 od 
klatki „C”.

Po zgłoszeniach mieszkańców do-
tyczących przecieków z dachów, ad-
ministracja przy sprzyjających warun-
kach atmosferycznych przystąpiła do 
remontu dachu, jego większych poła-

ciąg dalszy na str. 19

os. „Tuwima”. Poszerzono wjazd os. „Tuwima”. Poszerzono wjazd 
przy garażach - H. Wtóbla 15przy garażach - H. Wtóbla 15

Systematycznie do przodu
W pierwszym kwartale roku w realizacji nie ma zbyt dużo zadań z pla-

nów remontowych. Zauważymy pojedyncze remonty klatek schodo-
wych, wymiany dźwigów. Uwagę administracji zajmują głównie mniejsze 
sprawy wynikające między innymi z postulatów mieszkańców - jak ostat-
nia przycinka pielęgnacyjna drzew przed sezonem lęgowym czy usuwanie 
skutków wichur i zimy…
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KKręgle, bilard, piłkarzyki, dart, 
cymbergaj – wszystko w jednym 

miejscu. Bytkowska Strefa Rozryw-
ki „RENOMA” drugą dekadę gości 
u siebie klientów. Niewiele jest ta-
kich miejsc w okolicy, gdzie da się 
połączyć typowo barową czy klubo-
wą „posiadówkę” z innymi atrakcja-
mi. Tu tak.

Wizytówką „RENOMY” pozostają 
kręgle. Do dyspozycji jest 8 torów 
bowlingowych, które można rezerwo-
wać telefonicznie (32 220-85-70) lub 
przez facebook’a. Koszt jednej godzi-
ny gry (wynajęcia toru) jest zależny od 
pory dnia i tygodnia, ale sztywny jeśli 
chodzi liczbę grających. Im więcej gra-
jących, tym wychodzi taniej.

Może wydawać się też, że to roz-
rywka zarezerwowana dla dorosłych, 
a jednak chętnie odnajduje się tu rów-
nież młodzież szukająca nietypowych 
atrakcji – a za taką uznaje właśnie 
bowling.

Paletę propozycji uzupełniają:
- bilard (trzy stoły bilardowe),
- piłkarzyki,
- dart,
- cymbergaj.

W kręgielni organizowane są rów-
nież imprezy okolicznościowe i firmo-
we.

„RENOMA” mieści się w osiedlu 
„Chemik” przy ulicy Walerego Wró-

blewskiego 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę 
od 11.00 do 1.00. Nie ma również pro-

blemu dla zmotoryzowanych, w pobli-
żu nietrudno o miejsce postojowe.

Więcej informacji kontakt  
- 32 220-85-70. rg

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

os. „Młodych”. Kolejne remonty klatek  os. „Młodych”. Kolejne remonty klatek  
schodowych w tokuschodowych w toku

os. „Młodych”. Nowe oznakowanie garaży  os. „Młodych”. Nowe oznakowanie garaży  
- Aleja Młodych- Aleja Młodych

os. „Węzłowiec”. W osiedlu pojawi się kilka nowych koszy, os. „Węzłowiec”. W osiedlu pojawi się kilka nowych koszy, 
które zastąpią stare, wysłużone, tu: Grunwaldzka 5które zastąpią stare, wysłużone, tu: Grunwaldzka 5

 os. „Bańgów”. Zamontowano nowe szyny wjazdowe  os. „Bańgów”. Zamontowano nowe szyny wjazdowe 
na schodach terenowych - Wł. Reymonta 8-10-12na schodach terenowych - Wł. Reymonta 8-10-12

os. Węzłowiec”. Dodatkowe oznakowanie budynków  os. Węzłowiec”. Dodatkowe oznakowanie budynków  
- Grunwaldzka 2-4-6- Grunwaldzka 2-4-6

os. „Tuwima”. Doraźna naprawa ulicy  os. „Tuwima”. Doraźna naprawa ulicy  
- H. Wróbla 7/ks. Kapicy- H. Wróbla 7/ks. Kapicy

Systematycznie do przoduSystematycznie do przodu

Ostatnia przed sezonem lęgowym przycinka drzewOstatnia przed sezonem lęgowym przycinka drzew
         os. „Michałkowice”, E. Plater 21 os. „Bańgów”. Wł. Reymonta         os. „Michałkowice”, E. Plater 21 os. „Bańgów”. Wł. Reymonta
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os. „Centrum”. od kilku tygodni trwa remont klatki os. „Centrum”. od kilku tygodni trwa remont klatki 
schodowej - Komuny Paryskiej 5schodowej - Komuny Paryskiej 5

os. „Chemik”. Wytyczenie i osłonięcie miejsca os. „Chemik”. Wytyczenie i osłonięcie miejsca 
składowania habarytów ma poprawić estetykę całego składowania habarytów ma poprawić estetykę całego 

śmietnika - W. Wróblewskiego 51-53śmietnika - W. Wróblewskiego 51-53

os. „Tuwima”. pawilon handlowy po termomodernizacji  os. „Tuwima”. pawilon handlowy po termomodernizacji  
- W. Korfantego 5- W. Korfantego 5

os. Tuwima”. Remont klatki poprzedziła m. in. wymiana os. Tuwima”. Remont klatki poprzedziła m. in. wymiana 
kasety domofonowej i całej instalacji - Okrężna 4kasety domofonowej i całej instalacji - Okrężna 4

os. „Młodych Nowa winda już jeździ  os. „Młodych Nowa winda już jeździ  
- Niepodległości 30- Niepodległości 30

os. „Młodych” Już niedługo nowy os. „Młodych” Już niedługo nowy 
dźwig osobowy dźwig osobowy 

- Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 5B- Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 5B

os. „Chemik”. ADM montuje nowe os. „Chemik”. ADM montuje nowe 
włazy na dach w oparciu o przeglądy włazy na dach w oparciu o przeglądy 
techniczne, tu. W. Wróblewskiego 49techniczne, tu. W. Wróblewskiego 49

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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ci – przy ulicach Przyjaźni 22A, 36B 
i 46B. Podjęto też prace przy obrób-
ce blacharskiej budynków naruszo-
nej podczas ostatnich silnych wiatrów 
– Stawowa 7 i 11.

Pod koniec lutego wykonano też 
przycinkę drzew:

- Emilii Plater 21,
- Obrońców Warszawy 9,
- Przyjaźni 44-46,
- Pocztowej.
Na placu zabaw przy ulicy Przyjaź-

ni 42 pojawi się wkrótce nowa karuze-
la. Oprócz tego, podobnie jak wszyst-
kie inne place zabaw tak i ten, w mar-
cu, przejdzie przegląd pod kątem 
sprawności urządzeń zabawowych, 
stanu ławek itp.

Osiedlowi konserwatorzy w ostatnim 
czasie między innymi wymienili pion 
ciepłej, zimnej wody oraz cyrkulacji 
przy ulicy Przyjaźni 24B.

Trwają przeglądy instalacji gazo-
wych i wentylacji – II termin.

Osiedle „Węzłowiec”
Kolejne większe prace w osiedlu na-

stąpią niebawem a tymczasem admi-
nistracja wykonuje mniejsze roboty, 
w tym takie, które są równocześnie 
postulatami ze strony mieszkańców, 
m. in. Rady Osiedla. W ostatnich tygo-
dniach wykonano między innymi:

- dodatkowe oznakowanie nume-
ryczne budynków przy ulicy Grun-
waldzkiej 2-4-6,

- ostatnie przed sezonem lęgowym 
prace pielęgnacyjne osiedlowego 
drzewostanu,

- prace dekarskie związane z wy-
konaniem nowych obróbek blachar-
skich, jakie uszkodzone zostały pod-
czas anomalii pogodowych – Wł. Ja-
giełły 9A, 31D, 35D, 37B,

- montaż nowych wodomierzy z od-
czytem radiowym w kolejnych budyn-
kach – Wł. Jagiełły 29, 33, 37, 39 i 41.

Po przeglądach rocznych gazowych 
okazało się, że w niektórych adresach 
zachodzi potrzeba uszczelnienia in-

stalacji zarówno w mieszkaniach, jak 
i w piwnicy. Prace wykonano przy uli-
cach Władysława Jagiełły 29D i 31B.

W marcu między innymi wymieniona 
zostanie instalacja domofonowa w bu-
dynku przy ulicy Grunwaldzkiej 18, 

a także pojawią się w kilku miejscach 
nowe, przychodnikowe, kosze na od-
pady, gdzie zachodzi taka („optycz-
na”) potrzeba – Grunwaldzka 5, 6, 16.

Osiedle „Chemik”
Na śmietniku przy ulicy Walerego 

Wróblewskiego 51-53 drewnianą 
osłoną gabarytową wytyczono miejsce 
składowania większych odpadów. To 
kolejne stanowisko kontenerowe w ca-
łej Spółdzielni, gdzie zdecydowano 
się, w miarę możliwości terenowych, 
„schować” tego typu odpady. Niedłu-
go też powinny pojawić się w osiedlu 

„Chemik” pierwsze osłony pojemników 
na surowce wtórne – to jeden z ele-
mentów projektu w ramach Budżetu 

Obywatelskiego, który zakłada między 
innymi poprawę estetyki osiedlowych 
śmietników

Odmalowane klatki schodowe przy 
ulicy Alfonsa Zgrzebnioka 51-52 są 
już po odbiorze technicznym.

Przeglądy budynków ujawniły, że 
w kilku miejscach jest potrzeba uzupeł-
nienia nasad kominowych na dachach 
budynków oraz wymiany klap włazo-
wych na dach – tu blisko 15 sztuk, 
m.in. przy:

- Walerego Wróblewskiego 49, 59,
- Niepodległości 60E, 61D.
Osiedlowi konserwatorzy wymieni-

li także między innymi odcinek pionu 
wodnego w wieżowcu przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 6. Trwa usu-
wanie pierwszych skutków zimy w dro-
gach i chodnikach. rg

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

Systematycznie do przodu

ciąg dalszy ze str. 14

os. „Michałkowice”. Trwa wymiana instalacji domofonowych  os. „Michałkowice”. Trwa wymiana instalacji domofonowych  
- W. Fojkisa 5- W. Fojkisa 5

Dzięki stałej współpracy SSM  
 i Urzędu Miasta w salach gim-

nastycznych siemianowickich szkół 
grupy kilku, kilkunastoosobowe 
młodych adeptów futbolu ćwiczą 
pod okiem wykwalifikowanych tre-
nerów…

Frekwencja dopisuje. Jeśli nie poja-
wią się jakieś „covidowe” ekstra wy-
tyczne ministerialne, ograniczające ta-
ką formę aktywności i kontaktów mię-
dzyludzkich, treningi pod dachem od-
bywać się będą do końca kwietnia. Za-
praszamy dzieciaki!

Jeszcze pod dachem
Terminy zajęć piłkarskich  w salach gimnastycznych

Bytków – poniedziałki Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Niepodległości 47)
- 18.10 - 19.40 grupa młodsza 7-9 lat

Szkoła Podstawowa nr 8 – wejście budynek B (Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 4)
- 18.15 - 19.45 grupa starsza 10-12 lat

Bańgów – środy Szkoła Podstawowa nr 16  (ul. K. Szymanowskiego 11)
- 16.30 - 17.30 grupa młodsza 7-9 lat

- 17.30 - 18.30 grupa starsza 10-12 lat
Michałkowice – czwartkiZespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

(ul. W. Budryka 2)
- 17.00-18.00 grupa młodsza 7-9 lat, - 18.00-19.00 grupa starsza 10-12 lat.
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Katowice, 09 lutego 2022 r.

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20
41-106 Siemianowice Śląskie

W odpowiedzi na pismo znak: TT/41/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., które wpłynęło do 
siedziby Południowego Oddziału Terenowego URE w dniu 14 stycznia 2022 r., złożone przez 
Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Siemianowicach Śląskich w związku 
z „decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKAA210.99.2021.PS z dnia 16.12.2021 r”, 
a w szczególności powołanym przez Spółdzielnię faktem „wzrostu blisko 130% dla taryfy KG1 
i IM1/D” przedstawiam co następuje:

Obowiązująca taryfa dla ciepła przedsiębiorstwo energetycznego - Tauron Ciepło Sp. z o.o. 
z siedzibą w Katowicach została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 22 października 2021 
r., znak: OKA.4210.71.2021.PS na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 
Zgodnie z przesłaną informacją Przedsiębiorstwo wprowadziło ww. taryfę do rozliczeń 
z odbiorcami w dniu 6 listopada 2021 r.

Z kolei decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2021 r., znak: OKA.4210.99.2021.PS została 
zatwierdzona zmiana taryfy.

Przedsiębiorstwo wniosło o jej zatwierdzenie wskutek za istnienia istotnej zmiany warunków 
wykonywania działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo, polegającej przede wszystkim 
na wzroście rynkowych cen gazu ziemnego dla pierwszego kwartału 2022 r.

Zmiana taryfy podlega ogólnym zasadom kształtowania taryf dla ciepła w aspekcie konieczności 
równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania skrośnego. Powyższe 
zasady kodyfikuje m.in. art. 45 ust 41 ustawy - Prawo energetyczne.

Zmiana taryfy może dotyczyć całości lub tylko określonej części uwzględnionego w taryfie 
zakresu działalności, a w konsekwencji wszystkich, bądź tylko wydzielonych grup odbiorców.

Każda zmiana obowiązującej taryfy dla ciepła stanowi integralną całość i jej zakres odzwierciedla 
zmianę warunków wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo.

Nie jest tym samym uprawnione odrębne powoływanie, a tym bardziej sumowanie zmian 
poszczególnych składników cen, bądź stawek opłat (np. stałych i zmiennych), który to element 
zawiera Państwa argumentacja dotycząca ilości zmian cen i stawek opłat zawarta w piśmie z dnia 
3 stycznia 2022 r.

Zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2021 r., znak: OKA.4210.99.2021.PS zmiana 
taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego - Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 
dotyczy działalności polegającej na wytwarzaniu ciepła w źródłach opalanych paliwem gazowym. 
Zmiana stawek przesyłowych dl a części tych źródeł (w przypadkach gdzie taka działalność jest 
wyodrębniona) stanowi konsekwencję aktualizacji wartości kosztów strat podczas przesyłania.

Zgodnie z analizami URE, stanowiącymi niezbędny element każdego postępowania 
administracyjnego dotyczącego zatwierdzania taryf oraz ich zmian, parametry zatwierdzonej 
zmiany taryfy w odniesieniu do powołanych przez Państwa grup odbiorców: IM1 (/A-D) oraz 
KG1 przy utrzymaniu planowanych do taryfy wielkości fizycznych: mocy zamówionej, ciepła 
oraz nośnika ciepła przeznaczonych do sprzedaży, są następujące:

1 Przedsiębiorstwa energetyczne różnicują ceny i stawki opłat określone w taryfach dla paliw gazowych, energii elektrycznej 

i ciepła dla różnych grup odbiorców wyłącznie ze względu na koszty uzasadnione spowodowane realizacją świadczenia, o ile 

przepisy nie stanowią inaczej.

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWY ODDZIAŁ TERENOWY 
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
OKA.4240.1.2022.PS

Trzystronicowy dokument scalono - poniżej strona 2

Kotłownie gazowe – ciąg dalszy batalii
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• Kotłownia Bańgów, grupy odbiorców 1M1/(A-D): łączny wzrost opłat dla odbiorców po 
zmianie - 82,8 %, przy średniej cenie ciepła 127,14 zł/GJ,

• grupa odbiorców KG1: wzrost opłat dla odbiorców po zmianie - 85,8 %, przy średniej cenie - 
ciepła 181,14 zł/G].

Bezdyskusyjnym jest, że powyższe wartości wzrostów opłat za ciepło są dotkliwe dla 
odbiorców, jednakże zwracam Państwa uwagę, że stanowią wyłącznie skutek bezprecedensowego 
oraz niezależnego od Przedsiębiorstwa wzrostu kosztów pozyskania paliwa gazowego dla 
wytwarzania ciepła. Jako uzasadnioną w zmianie taryfy przyjęto cenę paliwa gazowego o wartości 
nieco niższej od średnioważonej ceny ze wszystkich dostępnych produktów terminowych 
na Towarowej Giełdzie Energii dla miesiąca stycznia 2022 r., która wynosi 329,15 zł/MWh. 
Pomimo tego nastąpił wzrost kosztów pozyskania paliwa gazowego o 195,2 % w/s do kosztów 
planowanych do taryfy.

Jednocześnie pozwalam sobie zauważyć, że rzeczywiste poziomy wzrostów opłat za ciepło nie 
korespondują z Państwa stwierdzeniem „(...) decyzja URE z 16 grudnia 2021 r. zmieniająca ta-
ryfę dla kotłowni gazowych spowodowała wzrost ceny c.o. i c.w.u. dla mieszkańców od 130 % 
do 180 %”. Co więcej wbrew powołanemu przez Państwa kontekstowi Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki nie zatwierdza taryf, czyli cen i stawek opłat bezpośrednio dla mieszkańców, a wy-
łącznie dla odbiorcy, którym w tym przypadku jest spółdzielnia mieszkaniowa. Jedynie rzetelnie 
przedstawiona argumentacja umożliwia rzetelne odniesienie się do niej.

Ocena taryfy dla ciepła (bądź jej zmiany) pod kątem jej zgodności z przepisami ustawy - Prawo 
energetyczne nie następuje jedynie przez pryzmat interesu odbiorców, czasami błędnie rozumia-
nego jako brak wzrostu opłat za pobierane ciepło, lub zakup ciepła po cenach i stawkach niż-
szych od ekonomicznie uzasadnionych. Takie podejście mogłoby w krótkim czasie doprowadzić 
do zachwiania ciągłości i niezawodności dostaw a może nawet upadłości przedsiębiorstw energe-
tycznych, ponoszących koszty swojej działalności na zasadach wolnorynkowych. Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki podejmując decyzję o zatwierdzeniu taryfy dla ciepła (bądź jej zmiany) musi 
przede wszystkim zrównoważyć interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, albowiem 
w stosunku ekonomicznym dostawca (sprzedawca) - odbiorca nie ma trzeciej strony, która pokry-
łaby faktycznie występujące koszty uzasadnione wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzając decyzją z dnia 16 grudnia 2021 r., znak: 
OKA.4210.99.2021.PS  zmianę taryfy przedłożoną przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach uznaje, że zrównoważył interesy przedsiębiorstwa energetycznego i odbiorców 
ciepła, gdyż Przedsiębiorstwo pierwotnie wnioskowało o znacząco wyższe podwyżki łącznych 
opłat dla odbiorców ciepła z ww. źródeł gazowych, a mianowicie 121,2 % dla grup 1M1 (łącznie) 
oraz 117,9 % dla grupy KG1.

Odnosząc się do Państwa postulatu: zakupowane „(…) paliwo gazowe przez dostawcę ciepła 
służy zaopatrzeniu w ciepło i ciepłą wodę użytkową gospodarstwom domowym, a jeśli tak, to po-
winny być stosowane preferencyjne stawki za to paliwo jak dla gospodarstw domowych” należy 
stwierdzić, że w odniesieniu do działalności Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 
nie znajduje on potwierdzenia w aktualnym stanie prawnym, a w szczególności w ustawie z dnia 
26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliwa gazo-
wych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 202).

Z poważaniem

Trzystronicowy dokument scalono - poniżej strona 3
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Budżet Obywatelski 2023Budżet Obywatelski 2023

SStartuje kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Do 25 marca br. 
w Urzędzie Miasta można składać swoje propozycje inwestycyjne do 

BO 2023. Na realizację zadań wydzielono z miejskiej kasy pulę 2 miliony 
400 tysięcy  złotych.

Przemyśleć i zaproponować
Projekt obywatelski może zgłosić 

każdy mieszkaniec Siemianowic Ślą-
skich. Każdy ma możliwość zapropo-

nować tylko jeden projekt spełniają-
cy warunek ogólnodostępności (być 

dostępny bezpłatnie dla wszystkich). 
Kwota na realizację zgłaszanego po-

jedynczego projektu nie może być 
mniejsza niż 60.000 zł i nie większa 
niż 600.000 zł. Wszystkie projekty, 
które przejdą formalną i merytoryczną 

weryfikację w Urzędzie Miasta podda-
ne zostaną głosowaniu. Więcej szcze-

gółów na temat pomocy przy przygo-
towaniu projektów udziela siemiano-

wicki magistrat i znajdziemy na stronie 
www.bo.siemianowice.pl

Ostateczne propozycje zweryfikowa-
nych projektów obywatelskich, na któ-

re będziemy głosować poznamy pod 
koniec czerwca, zaś samo głosowa-
nie będzie miało miejsce na przełomie 
sierpnia i września.

Odkąd organizowany jest w naszym 
mieście Budżet Obywatelski, miesz-
kańcy przegłosowali już kilkanaście 
projektów realizowanych później na 
terenie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Były lata, gdy wygry-
wały projekty ukierunkowane na po-
prawę sytuacji z parkowaniem samo-
chodów – wytyczono nowe parkingi 
i remontowano istniejące. Regularnie 
aprobatę mieszkańców mają propozy-
cje większych remontów dróg i chodni-
ków. Stale wygrywają projekty z myślą 
o infrastrukturze dla dzieci i młodzieży. 
Za parę tygodni dowiemy się, co za-
proponują mieszkańcy teraz a na przy-
szły rok… rg

W 2022 roku w ramach inwestycji z BO  
w zasobach SSM można spodziewać się:

- „Centrum”, „Chemik”: „Modernizacji i rozbudowy placu zabaw przy uli-
cy Ryszarda Gansińca 8 obejmująca wymianę nawierzchni i ogrodzenia oraz 
urządzeń zabawowych, wykonania parkingu osiedlowego przy ulicy Niepodle-
głości 58 wraz z   realizacją zagród dla pojemników przeznaczonych do se-
gregacji odpadów przy ulicach: Michałkowickiej, Ryszarda Gansińca 2, 4, 7, 
Komuny Paryskiej 3, Niepodległości 58, Walerego Wróblewskiego 51, 53, 
Alfonsa Zgrzebnioka 51, 52”,

- wymiany nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Wojciecha 
Korfantego (droga i garaże między dyskontem „Biedronka” a ulicą ks. Jana 
Kapicy zasoby SSM - dop. red.),

- w sąsiedztwie terenów SSM, w Lasku Bytkowskim – tężni solankowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą.

W zeszłym roku wykonano remont drogi dojazdowej do W zeszłym roku wykonano remont drogi dojazdowej do 
garaży i miejsca postojowe - Michałkowicka 17-23Agaraży i miejsca postojowe - Michałkowicka 17-23A

W tym roku będzie nowy plac zabaw - R. GansińcaW tym roku będzie nowy plac zabaw - R. Gansińca

W 2021 roku wyremontowano ulicę wzdłuż W 2021 roku wyremontowano ulicę wzdłuż 
Niepodległości 58Niepodległości 58

W 2022 roku będzie remont nawierzchni drogi W 2022 roku będzie remont nawierzchni drogi 
dojazdowej do garaży - W. Korfantegodojazdowej do garaży - W. Korfantego
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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

W czwartek, 24 marca br. o 18.00 w „Willi Fitznera” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Siemianowice na 
starej fotografii”. To okazja do utrwalenia historii poprzez dzielenie się wspomnieniami czy… archiwalny-

mi zdjęciami lub po prostu – możliwość wsłuchania się w opowieści, ciekawostki innych o Siemianowicach Śl.

Spotkania zyskują coraz więcej słu-
chaczy. Ich inicjatorem jest Marian 
Jadwiszczok, który zgromadził przez 
wiele lat potężne archiwum fotografii 
Siemianowic Śląskich i cały czas po-
szerza zbiór dzięki mieszkańcom udo-
stępniającym swoje domowe (rodzin-
ne) pamiątki. To osoby tu zamieszku-
jące, ale i siemianowiczanie nie miesz-
kający już tutaj a wciąż się z Siemiano-
wicami Śląskimi utożsamiający.

 - Dzięki temu jesteśmy w stanie 
utrwalić historię miasta w obrazach 

i słowem. Fotografie są tu często tylko 
pretekstem do wspomnień, ciekawo-
stek, o których wielu siemianowiczan 
nie wiedziało, nie wie. To wartościo-
we – mówi Marian Jadwiszczok. - Ro-
zumiem, że dla siemianowiczan nie-
rzadko zdjęcia archiwalne uwiecznia-
jące jakieś miejsca, ludzi, wydarzenia 
są cenne i chcą zachować je w domu, 
dlatego jeśli jest taka wola, skanuję te 
fotografie, oddaje z powrotem a jed-
nocześnie powiększamy w ten spo-
sób siemianowickie archiwum fotogra-

fii o kolejne cenne obrazy z przeszło-
ści – podkreśla. Wśród fotografii, jakie 
mieszkańcy przekazują różnymi kana-
łami Marianowi Jadwiszczokowi są też 
i takie, uwieczniające osiedla Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
W ostatnich tygodniach archiwum uzu-
pełniły trzy kolejne:
- Przyjaźni 42-48 - widok na stare 

boisko
- ks. J. Kapicy/Niepodległości 58
 - R. Gansińca z okresu budowy 

osiedla rg

Zatrzymany w kadrzeZatrzymany w kadrze
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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

Te, na pierwszy rzut oka najbardziej 
dotkliwe, odczuwają na niektórych uli-

cach kierowcy. Są też ukruszone scho-
dy i te terenowe, jak i do budynków 

oraz pęknięte zjazdy dla wózków czy 
też nadszarpnięte przez mróz frag-
menty chodników.

Więcej o konsekwencjach mijającej zimy 
i planach administracji w związku z tym, 
podamy w kolejnym wydaniu „MS”. rg

Widoczne skutki zimy
Administracje są po wstępnych oględzinach osiedli pod kątem skutków, 

  jakie pozostawiła po sobie zima.

ul. Powstańcówul. Powstańców W. Wróblewskiego 26-32W. Wróblewskiego 26-32
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Dodatek osłonowy – sprawdź
W Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta nadal można złożyć wniosek o dodatek osłonowy będący 

elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej. Na pierwszą dekadę marca br., w samych Siemianowicach Śląskich, 
do rozpatrzenia wpłynęło ich już ponad 3200.

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 w przeliczeniu na członka go-
spodarstwa domowego nie przekracza 
kwoty w gospodarstwie:
- jednoosobowym – 2100 zł,
- wieloosobowym – 1500 zł na osobę.

Dodatek przysługuje na okres od 1 
stycznia br. do końca roku a jego wyso-
kość zależna jest od osób wchodzących 
w skład gospodarstwa domowego.

- 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 dodatku 

obowiązuje tzw. „zasada złotówka za 
złotówkę’, czyli dodatek osłonowy przy-
zwany będzie nawet po przekroczeniu 
kryterium dochodowego, a przyznana 
kwota będzie pomniejszona o kwotę 
przekroczenia. Minimalna kwota wy-
płacanego 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, a co 
za tym idzie - nie trzeba będzie go wy-
kazywać 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 elek-
tronicznej (wniosek ten opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicz-

nym lub uwierzytelnia z wykorzysta-
niem Profilu Zaufanego). Dla osób nie-
pełnosprawnych, chorych i starszych 
65+, które nie dotrą osobiście do urzę-
du lub nie korzystają z Internetu, ist-
nieje możliwość skorzystania z bez-

płatnej usługi „Mobilny Urzędnik” (tel. 
32 760 52 00 - w godzinach pracy 
urzędu miasta).

Osoby, które złożyły wniosek 
w styczniu, pierwszą transzę pienię-
dzy otrzymają do końca tego miesiąca. 
Wnioski złożone później rozpatrywane 
będą w miarę na bieżąco.

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

Trwają prace przy usuwaniu skutków zimy – W. Wróblewskiego 69Trwają prace przy usuwaniu skutków zimy – W. Wróblewskiego 69
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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, niedzie-
la 10.00 - 18.00 
 tel. 695 988 988

ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-piątek 
8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, niedzie-
la 9.00-18.00, 
  tel. 32 229-21-40

ul. Kościelna 39, Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sobota 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

SUDOKU 3/22 (TRUDNE)

5 2 1 3

3 4 8 2

8 7

1 6 8 9

7 1

5 9 2 8

7 6 5 1

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

wpisaniu brakujących cyfr w ten 
sposób, by w każdym poziomym 
rzędzie i w każdej pionowej kolum-
nie oraz w każdym wy różnionym 
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 2/22

7 5 9 1 6 8 4 3 2

4 3 6 9 2 5 7 8 1

2 1 8 3 4 7 6 5 9

3 4 1 8 5 6 2 9 7

5 9 2 4 7 3 8 1 6

6 8 7 2 9 1 3 4 5

8 2 4 6 1 9 5 7 3

9 7 3 5 8 2 1 6 4

1 6 5 7 3 4 9 2 8

P o ł a m  g ł o w ę

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. K. Szymanowskiego 8,  
Poniedziałek-piątek 8.00-19.00,  
sobota 9.00-13.00 
 tel. 32 229-83-09

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. 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

s-639/4-20

Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl
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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

UMYJĘ okna. Chcesz mieć czyste 
okna w mieszkaniu, brakuje ci czasu 
i zdrowia na żmudne mycie? Dobrze 
trafiłeś. Tanio, szybko, solidnie. 
Już od 50 zł za pokój lub mniej, 
w zależności od wielkości okien, 
dojazd gratis,  tel. 794 680 503 

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 

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

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

MALOWANIE - tapetowanie, 
tel. 505 859 475

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 tapicerek, dywanów, 
wykładzin solidnie, 

tel. 606 274 056

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

MIESZKANIOWE

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

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

KUPIĘ 2-pokojowe mieszkanie,  
 tel. 881 652 241

KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, okoli-
ce ul. Gansińca, parter lub I piętro, 
  tel. 792 992 499

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

KUPIĘ mieszkanie lub dom w Siemia-
nowicach Śl. lub okolicy. Może być 
z obciążeniami lub do remontu. Na-
tychmiastowa płatność gotówką. Kon-
takt  tel. 602 858 602

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

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

MIESZKANIE kupię,  tel. 509 954 191

SPRZEDAM mieszkanie do remontu 
55 m2,  tel. 508 470 689

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

GARAŻ zamienię Jagiełły 33 na 15,  
 tel. 512 197 721

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

ZAMIENIĘ garaż w 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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Karnawał za nami, śledzik już we 
wspomnieniach, ale śledzie można prze-
cież jeść przez cały rok. Smacznego.

Dla smakoszy
10 filetów matiasów, 4 łyżki majone-

zu, 10 dag kremówki, cebula, 3 łyżki 
groszku konserwowego, sok z jednej 
cytryny, łyżka kaparów, natka pietrusz-
ki, cukier, sól, pieprz. Śledzie opłukać 
(zbyt słone wymoczyć), osączyć na 
papierowym ręczniku, zwinąć w rolad-

ki i ułożyć na półmisku. Śmietanę ubić, 
wymieszać z majonezem, groszkiem, 
posiekaną cebulą i kaparami, doprawić 
sokiem z cytryny, cukrem, solą i pie-
przem. Obłożyć śledzie sosem i posy-
pać posiekaną natką. Podawać z pie-
czywem lub z ziemniakami z wody.

a la łosoś
6-8 filetów śledziowych, 5 cebul, 1/4 

l wina czerwonego burgund (lub inne 
wytrawne), 1/4 l octu, 5 ziarenek pie-
przu, 2 goździki, 4 ziarna jałowca, ma-
ły kawałek imbiru, 1/2 łyżeczki ziela 
angielskiego, 2 liście laurowe, 200 g 
cukru. Cebule pokroić w krążki. Wino 
i ocet zagotować z przyprawami, wsy-
pać cukier i mieszać, aż się rozpuści. 
Dodać pokrojoną cebulę i 5 minut go-
tować. Marynatę ostudzić. Filety wło-
żyć do słoja i zalać zimną marynatą. 
Zostawić na 2 dni w chłodnym miejscu.

z sosem czosnkowym...
30 dag słonych śledzi, mleko, śmie-

tana 18%, czosnek 6-7 ząbków, pieprz 
i odrobina cukru. Tuszki śledziowe po-
rządnie (jeżeli b. słone) wymoczyć np. 
w mleku i pokroić w dzwonka długości 
ok. trzech centymetrów. Dobrze roz-
tarty czosnek wymieszać ze śmieta-
ną i zmielonym pieprzem. Przygoto-
wanym sosem zalać śledzie i zostawić 
na kilkanaście godzin, by całość się 
dobrze przegryzła. Całość palce lizać 
i w sam raz na przesilenie zimowo-
-wiosenne... ale uwaga z oddechem!

...i rzodkiewkowo-koperkowym
Kilka filetów matiasów, pęczek rzod-

kiewki, 1/2 pęczka koperku, 10 dag 
gęstej śmietany, 5 dag jogurtu natu-
ralnego, 3 łyżki soku z cytryny, cuk-
ier, pieprz. Filety wymoczyć, gdy za 
słone, osuszyć, skropić 2 łyżkami 
soku cytrynowego. Posiekać koperek, 
zostawiając kilka gałązek do dekoracji. 
Rzodkiewki pokroić w plasterki. Jogurt 
wymieszać ze śmietaną i pozostałym 
sokiem. Przyprawić cukrem, solą i pie-
przem. Dodać rzodkiewki i koper. Polać 
ryby. Udekorować koperkiem.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Bara-
na jesteś bardzo to-
warzyski. Poszuku-

jesz kompanów do zabawy, nie gar-
dzących alkoholem i wolnym czasem. 
U ludzi cenisz szczególnie poczucie 
humoru, chętnie słuchasz kawałów 
i chętnie sam je opowiadasz.

Ludzie nie są Ci 
za bardzo potrzeb-
ni. Zajęty swoimi 
sprawami nie po-

trzebujesz częstych kontaktów z nimi, 
a jeśli już tak się zdarzy, są to osoby 
potrzebne Ci do realizacji Twoich ce-
lów. Ludzi oceniasz dość surowo, su-
rowiej niż samego siebie.

Panią lub Pana 
Bliźniaka często in-
nym ludziom trudno 
jest zrozumieć. Raz 

są serdeczni i mili, innym razem anty-
patyczni. Łatwo nawiązują przyjaźnie 
i równie łatwo je zrywają. U innych ce-
nią szczególnie inteligencję, błyskotli-
wość, szybką reakcję. 

Pan Rak, a szcze-
gólnie panie nie mo-
gą obejść się bez sze-
rokiego grona przyja-

ciół. W przyjaźni i w ogóle w kontak-
tach z innymi ludźmi są bardzo lojalni. 
Nawiązane w szkole przyjaźnie nieraz 
trwają długie lata. Na Raka zawsze 
możesz liczyć.

Ludzie urodzeni pod 
tym znakiem należą 
do najbardziej towa-
rzyskich ze wszyst-

kich znaków Zodiaku. Lubią ludzi 
i bardzo źle znoszą samotność. Cią-
gle są otoczeni ludźmi. Jest jednak 
warunek, muszą być aprobowani i sta-
nowić centrum towarzystwa.

Ci, którzy urodzi-
li się pod znakiem 
Panny są do bliźnich 
nastawieni życzliwie, 

lubią ludzi, jako takich, nikomu nie zro-
biliby krzywdy. Zajęci jednak głównie 
sprawami rodziny, trzymają się od in-
nych z daleka, tłumacząc to brakiem 
czasu.

Pod tym znakiem 
Zodiaku rodzą się lu-
dzie, którzy (szcze-
gólnie panie) ocze-

kują do innych podziwu, a już przynaj-
mniej aprobaty. Odpłacają za to lojal-
nością, szczerością. U Wagi wiele mo-
żesz zyskać mówiąc jej komplementy.

Stosunek Skorpio-
na do ludzi jest dość 
złożony. Swoich bli-
skich ceni, zrobi dla 

nich prawie wszystko. W innych wi-
dzi rywali. Biada więc Ci, jeśli czymś 
się Skorpionowi narazisz. Nigdy Ci nie 
wybaczy, będziesz dla niego wrogiem.

Jeśli poszukujesz 
towarzysza, człowie-
ka z którym można 
„konie kraść” zwróć 

uwagę na osoby spod znaku Strzelca. 
Nigdy się na nich nie zawiedziesz, a je-
śli macie podobne zainteresowania, 
będzie wam ze sobą bardzo dobrze.

Koziorożec dobie-
ra sobie i ocenia lu-
dzi pod kątem swo-
ich potrzeb. Jeśli ktoś 

może być przydatny do realizacji jego 
zamiarów, może liczyć na jego wzglę-
dy. Powinni to wziąć pod uwagę pra-
cownicy mający szefów urodzonych 
pod tym znakiem.

Niemal wszystkie 
Ryby mają serdeczny 
i życzliwy stosunek do 
ludzi. Chętnie też słu-

żą pomocą. U zaprzyjaźnionej Ryby 
zawsze możesz pożyczyć pieniądze, 
uzyskać dobrą radę, czy przyjemnie 
spędzić czas w jej towarzystwie.

Inteligentni, błysko-
tliwi Pani czy Pan 
Wodnik, bardzo trud-
no nawiązują kon-

takty z innymi ludźmi. Na przeszko-
dzie stoi fakt, że mają w stosunku do 
innych bardzo wysokie wymagania. 
Rzadko zawierają przyjaźnie.

Czy lubisz 
innych ludzi?

Śledzie



29MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2022

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  6 marca  2022 r.

J K L

Kiedy facet potrafi stanąć prosto?
Kiedy piwo stoi na najwyższej półce!

J K L
Ferie się skończyły i mama pyta Jasia:
- Dlaczego płaczesz?

- Bo śniło mi się, że szkoła się pali.
- Nie płacz, to tylko sen.
- Właśnie dlatego płaczę.

J K L

W pewnej firmie prezesi postanowi-
li zatrudnić asystentkę zarządu. Oprócz 
odpowiednich wymagań osobowościo-
wych, określili wymogi wizualne: 175 cm 
wzrostu, długie nogi, blondynka itd.

Po rozmowach kwalifikacyjnych, 
wskutek selekcji pozostała im jedna 
kandydatka spełniająca te wymogi. Za-
dali jej pytanie:

- Jakie są Pani oczekiwania finan-
sowe?

- 10 tysięcy zł.
- Co? U nas 6 tysięcy zarabia głów-

ny księgowy.
- To bawcie się z księgowym!

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Huta, którą w naszym 

mieście zbudowano w latach 1833 - 
1835; 8. Po Śląsku: kwaśne, zsiadłe 
mleko; 9. CD z nagraniami; 10. Ru-
chliwa w mieście; 11. Straszny film; 
12. Ryba młot; 13. Wzór i przegroda; 
14. Gore na złodzieju; 16. Ma swo-
ją cenę; 19. Interwał złożony; 20. Za-
kazany w Biblii; 21. Większa od libry; 
22. Życiowy przedział; 23. Są nim Sie-
mianowice Śląskie; 28. Ogół czaso-
pism; 31. Pospolicie: obciach, obsuwa; 
32. Obliczenie ilości robót na budo-
wie; 33. Droga wycieczki; 34. Chodzi 
i bije; 35. Pończochy; 36. Siemianowi-
ce Śląskie w średniowieczu; 37. Ku-
je i hartuje.

PIONOWO: 1. Birbant, hulaka; 
2. Głowa, czaszka; 3. Malunek dla 
mamy; 4. Do rozgniatania owoców; 
5. Sprzęt fotografa; 6. Nasza dzielni-
ca z wieżą telewizyjną; 7. Transparent 
reklamowy, dwustronny; 14. Dzielnica 
Siemianowic Śląskich w której mieścił 
się Kinoteatr „Tęcza”; 15. Luka pamię-
ciowa; 17. Do pomiaru oporu elektrycz-
nego; 18. Dziwny rym; 24. Z gwizd-
kiem, ale nie biega; 25. Nartosanki; 
26. Głośne zawołanie; 27. Dzielnica 
z Parkiem „Fazaniec”; 28. Dokonuje 
zwiadu; 29. Wódz kozacki; 30. Soczy-
sty łobuz.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 19 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 22. III. 2022 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 3/2022 (decydu-
je data stempla pocztowego) lub ad-
res poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-

wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 3/2022 – decyduje da-
ta wysłania e-maila. Nagrody za roz-
wiązaną krzyżówkę nr 2/202 z hasłem 
– Luty stały, latem upały, otrzymu-
ją: Bożena Zięba, zam. ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie 85 (I nagroda); Kata-
rzyna Raś, zam. ul. Walerego Wró-
blewskiego 71 (II nagroda); Elżbie-
ta Stefaniak, zam. ul. Marii Skłodow-
skiej-Curie19 (III nagroda). Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z do-
wodem 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 wykorzy-
stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 
adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 
redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/
krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku 
„Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska i miej-
sca zamieszkania wskazanego w nadesła-
nym rozwiązaniu) do jednorazowego losowa-
nia i publikacji jego wyniku w kolejnym wyda-
niu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 
mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-
nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-
rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-
ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane 
do 6 miesięcy.
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Ferie zimowe 2022

Tego im było trzeba
Było rozrywkowo, niekiedy edukacyjnie, a przede wszystkim wesoło i śmiesznie - tego wszak oczekiwały jeszcze  

 przed rozpoczęciem dzieciaki, a z nimi i ich opiekunowie. Dwa tygodnie ferii z Domem Kultury „Chemik”, w których 
wzięło udział, w dwóch turnusach, łącznie około 50 uczestników, zleciały migiem. Jest dziś myślami do czego wracać…

Po rocznej pauzie
Zorganizowana rozrywka dla dzie-

ci powoli, także w okresie zimowym, 
wraca do porządku, jaki znamy sprzed 
pandemii. Choć pewne obostrzenia sa-
nitarne funkcjonowały nadal, po rocz-
nej przerwie udało się ponownie zor-
ganizować zimowy wypoczynek dla 
małych siemianowiczan – jeden tylko 
z dwóch w takiej formie – obok zajęć 
w Młodzieżowym Domu Kultury im. H. 
Jordana w Siemianowicach Śląskich.

W tym roku program ferii zimowych, 
jaki przygotowało kierownictwo Domu 
Kultury „Chemik”, jak zwykle wypeł-
niony był „sztandarowymi”, sprawdzo-
nymi przez lata elementami: wyjścia-
mi na kryty basen, na seanse filmowe 
do Parku Tradycji, wycieczkami auto-
karowymi w Beskidy z kuligiem włącz-
nie i po mieście, na przykład do Mu-
zeum Miejskiego. To wszystko powo-
dowało, że w żadnym razie nie można 
zaszufladkować ich jako „stacjonarne”, 
choć i takich ciekawych punktów pro-
gramu w samym ośrodku nie brako-
wało. Choćby te – policyjny instruktaż 
jak bezpiecznie spędzić ferie czy kon-
kurs plastyczny na logo Domu Kultu-
ry „Chemik”.

Dwa tygodnie ferii wyglądały więc 
następująco:

- poniedziałki
- pierwszy – wizyta w Muzeum Miej-

skim, gry zapoznawcze,
- drugi – Dzień Sportu w Kompleksie 

Sportowym „Pszczelnik”.
- wtorki

- projekcje filmowe w Parku Tradycji, 
gry i zabawy na sąsiadujących obiek-
tach rekreacyjnych,

- środy
- wyjścia na krytą pływalnię Zespołu 

Szkół Sportowych,
- czwartki

- wycieczki autokarowe w Beskidy:
- pierwsza: Wisła,
- druga: Brenna i Muzeum Fauny 

i Flory Morskiej w Jaworzu,
- piątki

- pierwszy – basen, gry, zabawy, qu-
izy na miejscu w Domu Kultury „Che-
mik”,

- drugi – Bal Przebierańców – za-
kończenie. Uczestnicy i tym razem 
z ogromną inwencją przebrali się 

w najróżniejsze kolorowe i wymyślne 
nieraz stroje, dumnie je przed koleżan-
kami, kolegami eksponując.

A było tak
O tym, jak wyglądały ferie z „Chemi-

kiem” opowiadały nam dzieci:
- Najbardziej podobało mi się, kiedy 

chodziliśmy na basen. Lubię pływać, 
można było skakać ze słupka, bawić 
się w wodzie pod okiem ratownika. Za-
pamiętam też z tego pobytu wyciecz-
kę do Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
(w Jaworzu – dop. red.). Pan opowia-
dał o różnych zwierzętach, były żółwie, 
wąż, rybki – niektóre wyglądające jak 
filmowa Dory. Mogliśmy potrzymać na 
dłoni patyczaki. Na tej wycieczce po-
kupowałem sobie też magnes i oscyp-
ki – relacjonował 9-letni Artur Stachal.

Pobyt na pływalni był także ulubio-
ną formą spędzania czasu dla 7-letnie-
go Leona Kupki: - Potrafię pływać, bo 
tata mnie dobrze nauczył. On był kie-
dyś ratownikiem na morzu, zdobywał 
też medale na pływackich zawodach. 
Fajne też było na feriach to, że byli-
śmy w kinie (projekcje filmowe w Par-
ku Tradycji – dop. red.) na bajce. Było 
śmiesznie. Szkoda, że już koniec. Na 
zakończenie ferii na Bal Przebierań-
ców wybrałem strój Harrego Pottera. 
To pamiątka jeszcze z wakacji – mówił 
z uśmiechem młody uczestnik.

- Strasznie fajnie było tu spędzić 
czas. Chciałabym tu jeszcze wrócić. 
Znalazłam dużo nowych znajomych. 
Dużo się działo. Bardzo podobało mi 
się na przykład na wycieczce do Mu-
zeum Fauny i Flory Morskiej, gdzie wi-
dzieliśmy różne zwierzęta. Nawet pa-
tyczaki mogliśmy trzymać, a jeden po-
lubił mój telefon i dwa razy się do nie-
go przykleił. Pierwszy raz byłam na ta-
kich feriach, razem z kuzynem chcemy 
tu wrócić – zapewniała 8-letnia Karoli-
na Dżurman.

Mieliśmy tutaj organizowane czasem 
takie różne konkursy. Był konkurs pla-
styczny na wymyślenie logo Domu Kul-
tury „Chemik”, no więc narysowałam 
takie koło z zielonym tłem, a w nim 
kogoś na estradzie, mikrofon, palet-
ki, czyli zajęcia jakie się tu odbywają 
i też dodałam pojedyncze literki „C” „D” 
i „K” co znaczy Cudowny Dom Kultury 
– przedstawiała 11-letnia Ola Stachal.

Z wycieczki do Wisły barwne wspo-
mnienia przywiózł 10-letni Kamil 
Pach: - W Beskidach był śnieg więc 
kulig, na którym byliśmy był bardzo faj-
ny. Dwa wozy, cztery konie, dojechali-
śmy do takiej chaty, gdzie później pie-
kliśmy sobie kiełbaski na ognisku, by-
ła herbata. Później jeszcze zdążyliśmy 
być przy skoczni im. Adama Małysza. 
Super wycieczka – podkreślał młody 
uczestnik, który na ferie w „Chemiku” 
przyszedł z młodszym bratem Filipem.

Zakończenie 
 i Bal Przebierańców

Czas spędzony na zajęciach z Do-
mem Kultury „Chemik”, jak opowiada-
li uczestnicy, upływał bardzo, bardzo 
szybko. Zwieńczeniem zimowego od-
poczynku jest zawsze sympatyczna 
uroczystość z udziałem zaproszonych 
gości. Tak było i tym razem, gdy poja-
wili się przedstawiciele instytucji, dzię-
ki którym taki zorganizowany wypoczy-
nek mógł się w tym roku odbyć.

Siemianowicką Spółdzielnię Miesz-
kaniową reprezentowali:

- Adam Cebula – wiceprzewodni-
czący Rady Nadzorczej,

- Marek Grzyb – wiceprezes Zarzą-
du SSM.

- Urząd Miasta:
- Marta Suchanek-Bijak – zastępczy-

ni Prezydenta Miasta,
- Krzysztof Nos – Naczelnik Wydziału 

Kultury i Sportu,
- Stowarzyszenie „Nasz Dom” – Zbi-

gniew Krupski.
Całość poprowadził Dariusz Rzeźni-

czek – kierownik DK „Chemik”.
Każdy z uczestników otrzymał siatkę 

upominków, a niektórzy, za wygrane 
konkursy, różne niespodzianki. Szcze-
gólne podziękowania skierowano też 
do wychowawczyń, a były nimi: Julia 
Razakowska i Magdalena Szwed. Po 
tej części przyszła pora na „Bal Prze-
bierańców” i ostatnie chwile razem.

Ferie zimowe 2022 zorganizowa-
ne zostały w Domu Kultury „Che-
mik” przez Siemianowicką Spółdziel-
nię Mieszkaniową oraz Stowarzysze-
nie „Nasz Dom” przy dofinansowaniu 
Urzędu Miasta.

Wakacje za kilka miesięcy – będą 
półkolonie!

rg
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Ferie zimowe 2022

Tego im było trzebaTego im było trzeba

Konkurs plastyczny na logo  
Domu Kultury „Chemik”  

to początek poszukiwań znaku,  
który będzie wyróżniał ten 

ośrodek kultury.
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I w muzeum…

W Parku Tradycji wyświetlano 
projekcje filmowe

…i na basenie

Gdy były warunki korzystano 
z placów zabaw

 Ferie w „Chemiku” zwieńczył 
 Bal Przebierańców

…autokarowe w Beskidy były jedną z największych atrakcji

Wycieczki…

Ostatnie chwile feriiOstatnie chwile ferii Upominki na zakończenieUpominki na zakończenie



  

  
  
  
  
  
  

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

 

Xiaomi Redmi 10 4/64 GB

Przejdź do Orange
Orange Love ze Światłowodem

 

i smart wi-fi przez 2 mies. za 0 zł

Smartfon

 

w supercenie

„2 mies. za 0 zł” w umowie na 24 mies. 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 voucherów zniżkowych, nie łączy 
się z innymi rabatami. Szczegóły u sprzedawcy i na orange.pl.
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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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