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Sprawozdanie, regulaminy

Oszustka

Roboty w osiedlach

Lustracja Spółdzielni, regulacja stawek

Zielony Konkurs 2022
startuje!

Walerego Wróblewskiego 59

Klomb w strefie rekreacyjno-wypoczynkowej, os. „Węzłowiec”
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Śmietniska pod domem

padku wokoło domu mielibyśmy istne
wysypiska śmieci. Jednym z najświeżosiedlowych administracji co jakiś czas docierają sygnały od szych odkryć administracji były krzazbulwersowanych mieszkańców lub dozorców terenu o powstają- ki rosnące w rejonie budynku Jana
cych mniejszych lub większych śmietniskach wokół budynków.
Stęślickiego 1-2 (osiedle „Młodych”),
Myli się bardzo ten, kto sądzi, że za go, co po sobie pozostawia miejscami mocno przetrzebione w ramach ostatbutelki po alkoholu, pety, resztki jedze- „lokalny folklor”.
nich wiosennych porządków, co poGdyby nie bieżące sprzątanie terenu zwoliło ujawnić taki (nie)sympatyczny
nia czy tego typu inne odpady nagromadzone w jednym miejscu pod blo- przez osiedlowych dozorców i obcho- widok - patrz: zdjęcie.
kiem, odpowiedzialny jest wyBrudas miesiąca
łącznie tzw. „lokalny element
W kolejnym wydaniu „MS”
społeczny”. Otóż często, niezajmiemy się szerzej prostety, bywa tak, że niektórzy
blemem
zanieczyszczeń
mieszkańcy budynków, tylko
osiedlowych terenów. Proz wiadomych sobie powodów,
simy również P.T. Czytelniupatrzyli sobie jakiś kawałek
ków o wskazywanie przykłaterenu (krzaki, ogródek, trawdów takich karygodnych zanik) jako swój własny śmietnik
chowań i miejsc w zasopoza mieszkaniem i wyznabach SSM (redakcyjny eczonym na ten cel miejscem
-mail: ssm@poczta.fm wiazbiorczego składowania oddomość sms - 661 229 858).
Osiedle „Młodych” - J. Stęślickiego 1-2
padów. Śmietnik pod blokiem,
My, chętnie je upublicznimy
na który z okien lub przez bala szczególnie wyróżniającym
kon lądują regularnie wspomniane od- dy służb mundurowych m.in. do wska- się przyznamy tytuł brudas miesiąca.
pady. Taka postawa nie różni się od te- zanych miejsc, to w niejednym przyrg

s-565/5-22

„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
- 2/3 modułu, 19,00 cm - 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

CENY REKLAM BRUTTO

Do

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

kompleksowe

PRZEPROWADZKI
MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.
32 220 64 27 kom. 531 944 531
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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.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Maria Lech, Zbigniew Rogoż*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
6 czerwca 2022 r. od 1630 do 1730
NA DYŻUR

tel. 32 609-14-00
Na następne dyżury zapraszamy po przerwie wakacyjnej.
*skład osobowy może ulec zmianie

P

Członkowie Rad Osiedli zapraszają

Centrala SSM
Sekretariat SSM

32-6091-400
32-6091-401
sekretariat@ssm.siemianowice.pl
32-6091-405

Dział Techniczny

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych
32-6091-496
dz.czlonkowski@ssm.siemianowice.pl
poniedziałki:
wtorki, środy:
piątki:

godz. 11.00-17.00
godz. 10.00-14.30
godz. 8.00-13.00

Dział Czynszów

czynsze@ssm.siemianowice.pl
32-6091-490
32-6091-495
32-6091-497
Dział Inwestycji
32 6091-467
Rozliczenia C.O.
32-6091-480
Dział Ekonomiczny
32 6091-431
Dział Wkładów Mieszkaniowych
32-6091-494
poniedziałki:
wt. śr.:
piątki:

godz. 7.30-17.00
godz. 7.30-14.30
godz. 7.30-13.00

poniedziałki:
wtorki:
środy:
piątki:

godz. 11.00-17.00
godz. 10.00-14.30
godz. 7.30-14.30
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

o dłuższej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, od marca wznowione zostały dyżury członków wszystkich siedmiu Rad Osiedli SSM.
POGOTOWIE ELEKTRYCZNE:
W określone dni i godziny, zazwyczaj przy okazji comiesięcznych posiedzeń Chorzów
991, 32-303-09-91
Rad Osiedlowych można przyjść, przedstawić problemy, pomysły lub rozwiązaPOGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
nia, które dotyczą naszej Spółdzielni. Głos Rad Osiedli ma znaczenie między in- godz. 22.00-7.00
993
nymi przy ustalaniu priorytetów rocznych planów remontów czy kierunków dziaPOGOTOWIE WOD-KAN, SIECI ULICZNEJ:
32-220-01-80
łania w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. To też organ doradczy SSM. Siemianowice Śl.
Jej członkowie to równocześnie mieszkańcy osiedli spółdzielczych.
POGOTOWIE GAZOWE:
992

Dyżury członków Rad Osiedli
Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed
zebraniem w godzinach 1600-1730 (pawilon usługowo-handlowy przy ulicy
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)
Osiedle „Młodych”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 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 miesiąca w godzinach 16.00-17.00 w sali konferencyjnej RO przy administracji
(ul. ks. Kapicy)
Osiedle „Centrum”
- każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700 (siedziba
administracji)
Osiedle im J. Tuwima
- każdy drugi poniedziałek miesiąca
1600-1700 (siedziba administracji)

ul. Jana Pawła II
ul. Michałkowicka
Straż Miejska

URZĄD MIASTA

32-760-52-00
32-760-54-00
986

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

godz. 8.00 - 14.00

Policja
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

112
112
999, 112
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
800 702 222
psychicznego (całodobowy numer)

ADM – telefony i adresy e-mailowe
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

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 602 672 890 DYŻURUJE:
poniedziałek 1700-2000; wtorek, środa, czwartek 1500-2000;
piątek 1300 -2000 ; sobota 800 -2000 ; niedziela 800 -2000
Poza godzinami pracy zarówno Spółdzielni, jak i Pogotowia
Technicznego w sprawach awaryjnych kontaktujemy się
z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32 220-01-80

„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
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice Śląskie, ul. Bohaterów Westerplatte 20

ogłasza konkurs ofert na stawkę eksploatacyjną
na teren z przeznaczeniem pod parking znajdujący się na os. „Bańgów”
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie – o powierzchni 2 759,82 m2
Na przedmiotowym terenie znajduje się obecnie parking strzeżony.
W związku z powyższym do dnia 10. 06. 2022 r. w siedzibie SSM można składać pisemne oferty
(w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA DZIERŻAWY TERENU PRZY
UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE”) zawierające:
- proponowaną stawkę czynszu za 1 m2,
- Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/ siedziby firmy, numer telefonu oraz numer NIP,
Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 1,80 zł/m2/m-c.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za wywóz nieczystości.
Umowa dzierżawy wyklucza możliwość poddzierżawy terenu osobom trzecim pod rygorem jej
natychmiastowego wypowiedzenia.

Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne.

Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy terenu jest wniesienie kaucji zabezpieczającej przyszłe
płatności, w wysokości trzykrotności miesięcznego oferowanego czynszu.
Teren zostanie udostępniony dzierżawcy od 1 lipca 2022 roku.
Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia
ww. wymogów i wyłoni dzierżawcę terenu. Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym
etapie postępowania, bez podania uzasadnienia.

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

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 pokoje 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,
Wolne lokale użytkowe na terenie bazy SSM przy ul. Boh. Westerplatte 20:
- Lokal o powierzchni 31,61 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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Obradowała Rada Nadzorcza SSM
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Obradowała Rada Nadzorcza SSM

§ 7 ust. 2 „Regulaminu Funduszu Remontowego”, po nowelizacji otrzymuje
brzmienie:
„Dopuszcza się, na podstawie decyzji Rady Nadzorczej, przesunięcie
nadwyżki środków na eksploatacji danej nieruchomości na pokrycie zaległości na Funduszu Remontowym tej
nieruchomości.”
...w sprawie obowiązków
Spółdzielni oraz obowiązków
Członków Spółdzielni...
§ 5 ust. 25 „Regulaminu w sprawie
obowiązków spółdzielni oraz obowiązków członków spółdzielni i pozostałych użytkowników lokali w zakresie
eksploatacji, remontów i ich rozliczeń”,
otrzymuje brzmienie:
„Dopuszcza się na podstawie decyzji
Rady Nadzorczej przeniesienie nadwyżki środków na eksploatacji danej
nieruchomości na pokrycie zaległości
na Funduszu Remontowym tej nieruchomości lub odwrotnie.”
...rozliczania kosztów dostawy wody
zimnej i odprowadzania ścieków...
§ 16 ust. 1 „Regulaminu rozliczania
kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej”, po nowelizacji otrzymuje brzmienie:
„Rozliczenia całości kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków
w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dokonuje się
pomiędzy użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych opomiarowanych i nieopomiarowanych, a powstałe
różnice kosztów rozliczane są w przeliczeniu na lokal z uwzględnieniem
opłaty stałej z tytułu dostawy wody
stanowiącej zaliczkę w tym zakresie.”
W uchwale do każdego regulaminu
oddzielnie zapisano także iż:
- pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian,

- przyjęte zmiany wchodzą w życie
z dniem podjęcia uchwały,
- tekst jednolity Regulaminu zawierający wprowadzone zmiany stanowi załącznik do Uchwały.
Korekta planu remontów osiedla
Tuwima...
...wynika z odstąpienia od realizacji
zadania polegającego na budowie parkingu na terenie starego boiska w okolicach ulicy Okrężnej 2, 3, 5.
Powodem rezygnacji a tym samym
wprowadzenia korekty do planu jest
konieczność zapewnienia środków finansowych na nieruchomości po przeprowadzonej w dniach 7-9 lutego 2022
r. kontroli Państwowej Straży Pożarnej w budynku przy ul. Okrężnej 6 oraz
wynikającej z tej kontroli decyzji obligującej Spółdzielnię do usunięcia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ochrony pożarowej.
Szacowane koszty ww. prac przy założeniu pełnej realizacji planu remontowego osiedla Tuwima przekraczają
możliwości finansowe osiedla, stąd konieczna jest korekta planu uwzględniająca niezbędne zmiany.
W ramach realizacji Decyzji Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
w Siemianowicach Śl. w budynku przy
ul Okrężnej 6 zostanie zainstalowany
m.in. przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który służy do zabezpieczenia instalacji użytkowych w trakcie pożaru lub innego zagrożenia, zawór na nawodnionej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, zmodernizowane zostaną dojścia ewakuacyjne do budynku, piwnica
od klatki schodowej oddzielona zostanie przedsionkiem przeciwpożarowym.
Wszystkie roboty realizowane w ramach wykonywania ww. decyzji w istotny sposób zwiększą poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz przyczynią się do zminimalizowania skutków
zagrożenia pożarowego.
pes

Sprawozdanie, regulaminy, stawki

P

orządek obrad przeprowadzonego 25 kwietnia br. posiedzenia
Rady Nadzorczej Siemianowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej zawierał
kilka punktów o znacznym ciężarze
gatunkowym.
I tak poza kwestiami proceduralnymi
znalazły się w nim:
- omówienie lustracji przeprowadzonej przez lustratora Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
wraz z podjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia treści protokółu oraz listu polustracyjnego – szerzej o lustracji czytaj str. 6-7,
- przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku –
dokument przyjęto, opublikujemy go
wkrótce,
- regulacja stawek na fundusz remontowy i eksploatację – czytaj str. 7,
- korekta planu remontów SSM dla
os. „Tuwima”,
- zmiany w treści „Regulaminu Funduszu Remontowego”,
- zmiany w treści „Regulaminu
w sprawie obowiązków spółdzielni
oraz obowiązków członków spółdzielni i pozostałych użytkowników lokali w zakresie eksploatacji, remontów
i ich rozliczeń”,
- zmiany w treści „Regulaminu
rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków
z lokali mieszkalnych i użytkowych
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,
- przeniesienie środków z funduszu
remontowego nieruchomości na eksploatację tych nieruchomości wraz
z podjęciem uchwały – przyjęto wraz
z zestawieniem nieruchomości stanowiącym załącznik do uchwały.
Rada przyjęła zmiany
w regulaminach:
...Funduszu Remontowego

Segregując śmieci
– oszczędzasz
Swoje pieniądze
i chronisz Swoje
środowisko naturalne!!!
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Lustracja Spółdzielni i regulacja stawek
P

odczas kwietniowego posiedzenia Rady Nadzorczej SSM, do głównych punktów porządku obrad zaliczyć można wystąpienie lustratora Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
omawiającego wyniki przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia lustracji Spółdzielni za lata 2019-2021 oraz
ustalenie stawek na eksploatację i fundusz remontowy centralny celowy od 1 sierpnia br.
Elżbieta Zawadzka – lustratorka –
pogratulowała Zarządowi i RN znakomitych wyników kontroli, stwierdzając,
że kondycja i wypłacalność Spółdzielni jest na dobrym, stabilnym poziomie a prawidłowe efekty, jakie osiąga
Spółdzielnia, mimo bardzo trudnych
czasów i szalenie rosnących cen są
wynikiem trudu pracy włożonego przez
Zarząd, Radę Nadzorczą i wszystkich
pracowników SSM oraz ich starań
o los całej Spółdzielni i Spółdzielców,
której sami przecież są członkami.
Zgodnie z następnym punktem spotkania, Rada Nadzorcza, po wnikliwej analizie sytuacji poszczególnych
nieruchomości, uchwaliła stawki na
Fundusz Remontowy centralny celowy
oraz na eksploatację. Dla części nieruchomości z konieczną podwyżką, dla
innych z niewielkim obniżeniem, a dla
pozostałych bez zmian.
Poniżej przedstawiamy wyniki lustracji oraz wyjaśnienia w zakresie regulacji stawek na poszczególnych nieruchomościach SSM.
Lustracja spółdzielcza
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w okresie 08. 03-15. 04. 2022
roku, jako podmiot zobowiązany do
stosowania przepisów Prawa Spółdzielczego, została poddana przez
Związek Rewizyjny Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach obligatoryjnej, okresowej lustracji obejmującej okres działania za lata 20192021. Każdorazowo kontrola ta obejmuje okres od poprzedniej lustracji
a jej celem jest poddanie badaniu legalności, gospodarności i rzetelności
całości działania Spółdzielni.
Lustrator przeprowadzający kontrolę
we wszystkich dziedzinach funkcjonowania Spółdzielni sporządził protokół
z lustracji, na podstawie którego Związek przygotował list polustracyjny.
W związku z faktem, że wyniki badania lustracyjnego oraz inne ustalenia
zawarte w protokole polustracyjnym
przedstawiają pozytywny odbiór działalności Spółdzielni, Związek Rewizyjny w liście polustracyjnym, stanowiącym skrótową syntezę wyników badania, nie formułował wniosków polustracyjnych, gdyż były one niepotrzebne.
W oparciu o sprawdzone i wykazane

w protokole dokumenty, dane liczbowe oraz dodatkowe wyjaśnienia ZRSM
w Katowicach stwierdził że:
- podstawami prawnymi działalności Spółdzielni w badanym okresie
były aktualne przepisy powszechnie
obowiązujące, statut oraz wynikające z niego postanowienia regulaminów wewnętrznych. Nie stwierdzono niezgodności postanowień statutu
i uchwał organów Spółdzielni z przepisami powszechnie obowiązującymi,
- struktura organizacyjna dostosowana była do prowadzonej przez Spółdzielnię działalności,

- dokumentacja pracownicza odpowiadała przepisom „Kodeksu Pracy”
i wydanym na jego podstawie przepisom wykonawczym,
- dokumentacja członkowska spełniała wymogi wynikające z przepisów
Prawa Spółdzielczego oraz ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych,
- analiza dokumentacji Walnych
Zgromadzeń, Rady Nadzorczej oraz
Zarządu wykazała, że działalność tych
organów prowadzona była zgodnie
z przepisami ustawowymi oraz, że:
- zwoływanie obrad poszczególnych
organów odbywało się w trybie i termi-

Pierwsza strona listu polustracyjnego
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majątek Spółdzielni w latach objętych lustracją ubezpieczony był w Towarzystwie Ubezpieczeń „UNIQA”,
- stan ekonomiczno-finansowy Spółdzielni i jej płynność płatnicza nie budzi zastrzeżeń.
Regulacja stawek
Ziściło się niestety to, co nieuchronne. Krocząca w szybkim tempie inflacja, która na koniec 2021 r. wynosiła 5,1%, w marcu 2022 r. 10,9%,
a w kwietniu 2022 r. wg „szybkiego szacunku GUS” 12,3% powoduje wzrost cen towarów i usług. Podane procenty inflacji oczywiście nie

Osiedle „Chemik”
rozkładają się równomiernie na cały koszyk inflacyjny. Wiemy z własnego codziennego doświadczenia, że
część towarów i usług drożeje w nieproporcjonalnie większym zakresie
niż podana przez GUS dla wszystkich dóbr wartość inflacji. Tak właśnie
jest np. z energią elektryczną, materiałami budowlanymi, konserwacyjnymi, eksploatacyjnymi niezbędnymi do
wykonywania wszelkiego rodzaju napraw, konserwacji i remontów na poszczególnych nieruchomościach naszej Spółdzielni dla ich prawidłowego
i bezpiecznego funkcjonowania. Przypominamy, że do kosztów służących
utrzymaniu nieruchomości należą
między innymi koszty:
- energii elektrycznej służącej oświetleniu klatek schodowych, piwnic,
chodników, parkingów, systemów
wentylacyjnych, domofonów,
- utrzymania zieleni i odśnieżania,
- utrzymania czystości i porządku
w otoczeniu budynków,
- materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych,
- firm obsługujących nieruchomości,
- usuwania skutków dewastacji mienia,
- odczytów wodomierzy i innych
urządzeń pomiarowych,

- ubezpieczeń majątkowych,
- usług kominiarskich,
- obowiązkowych kontroli okresowych zasobów i elementów składowych nieruchomości,
- dodatkowych opłat za wywóz odpadów poremontowych, których nie dostarczyli na PSZOK sami zobowiązani
do tego mieszkańcy,
- inne, np. koszty dezynfekcji, deratyzacji.
W związku ze znaczącym wzrostem
kosztów ponoszonych na utrzymanie nieruchomości oraz koniecznością
zrównoważenia przychodów i kosztów na eksploatacji i funduszu remontowym każdej spółdzielczej nieruchomości, Rada Nadzorcza SSM zmuszona była, zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych,
podjąć
uchwałę w zakresie zastosowania nowych stawek na eksploatację oraz na fundusz remontowy centralny celowy od
1 sierpnia 2022 roku.
Ze swojej strony zarówno
Zarząd jak i Rada Nadzorcza
Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej wskazują, że
ustalanie opłat odbywa się w sposób
rozważny z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę konieczne wydatki na nieruchomościach. Niemniej jednak należy mieć
świadomość, że wzrost kosztów utrzymania nieruchomości postępuje wraz
ze wzrostem cen wszystkich składowych wpływających na proces eksploatacji i utrzymania nieruchomości, ale
również w związku ze zwiększeniem
zakresu prac na poszczególnych nieruchomościach np. związanych z obowiązkiem zakończenia do 2032 r. procesu utylizacji azbestu pokrywającego
część spółdzielczych budynków.
Wykonując ustawowy obowiązek
równoważenia przychodów i kosztów
nieruchomości zastosowano mechanizm ich indywidualnego rozliczenia:
podnosząc stawki tylko w niezbędnym
zakresie na części nieruchomości, obniżając opłaty na nieruchomościach,
na których pojawiły się oszczędności
niewydatkowane w pełnym zakresie
oraz pozostawiając stawki na niezmienionym poziomie ze względu na zrównoważony poziom przychodów i kosztów. Zmiana stawek przeprowadzona została z uwzględnieniem planów
wydatkowania środków na wszystkich
nieruchomościach.
śliw
foto archiwum

nach określonych w statucie lub wynikających z niego terminów,
- organy rozpatrywały sprawy należące do ich kompetencji,
- materiały będące przedmiotem obrad odzwierciedlały stan faktyczny
i pozwoliły na dokonanie oceny poszczególnych zagadnień przez dany
organ oraz podjęcie stosownych decyzji,
- protokoły były kompletne i sporządzane w sposób właściwy, odzwierciedlający przebieg obrad,
- organa Spółdzielni przestrzegały
ustawowych i statutowych praw członków, w tym również w zakresie uprawnień członków do
ustanowienia i przeniesienia
własności,
- Spółdzielnia przestrzegała przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów oraz
uchwał organów dotyczących
prowadzonej działalności,
- zawarte przez Spółdzielnię umowy o dostawy, roboty
i usługi w zakresie sprawdzonym podczas lustracji zabezpieczały jej interesy w tym,
zapewniały możliwość stosowania kar w przypadku nieterminowego wykonania albo niewłaściwej jakości usług lub robót,
- Spółdzielnia w zakresie sprawdzonym przez lustrację prawidłowo i terminowo dokonywała rozliczeń z członkami z tytułu udziałów, wkładów i innych opłat,
- Spółdzielnia prowadzi zgodnie z art.
4 ust. 41 odrębnie ewidencję kosztów
i przychodów eksploatacji oraz funduszu remontowego dla każdej nieruchomości. Opłaty z tytułu eksploatacji
i utrzymania lokali mieszkalnych ustalane są prawidłowo,
- dla wszystkich eksploatowanych
budynków własnych, Spółdzielnia posiada „Książki obiektów budowlanych”,
które prowadzone były na bieżąco
w sposób prawidłowy oraz terminowo przeprowadzała kontrole, o których
mowa w art. 62 „Prawa budowlanego”,
- Spółdzielnia posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady polityki rachunkowości oraz zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgi głównej,
- Spółdzielnia posiada opracowaną dokumentację dotyczącą polityki
ochrony danych osobowych,
- w latach objętych lustracją Spółdzielnia terminowo regulowała swoje
zobowiązania publiczno-prawne,
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Problem wokół kotłowni. Odpowiedź URE
– posłowie milczą

W

minionych tygodniach do Prezydenta Miasta wpłynęła odpowiedź na pismo z Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie z zapowiedzią podjęliśmy próby umówienia się na wywiad z posłami Prawa i Sprawiedliwości
z naszego regionu, którzy mogliby być źródłem informacji w sprawie – bezskutecznie.

Osiedle „Bańgów”

stwowych, której przewodniczy Marek Suski, w zakresie
której to komisji jest sprawa polityki energetycznej państwa,
- Jerzego Polaczka jako posła wybranego do Sejmu RP
w okręgu wyborczym nr 31, w którym mieszczą się również
Siemianowice Śląskie.
Niestety, do zamknięcia bieżącego wydania „MS”, po blisko
trzech tygodniach oczekiwania i kilku próbach dotarcia, nie
udało nam się umówić wywiadu ani uzyskać komentarza do
sprawy. Obojgu przedstawicielom parlamentu przekazaliśmy
e-mailowo nasze publikacje prasowe związane z problemem
wokół kotłowni. Dodaliśmy również link do materiału interwencyjnego telewizji „Polsat” - „Interwencja” pt. Ogromne rachunki. Ochrona przed podwyżkami cen gazu ich nie objęła, w którym naświetlona została sytuacja mieszkańców osiedla „Bańgów” a jaki został wyemitowany w połowie marca.
O to równe potraktowanie wszystkich gospodarstw domowych – odbiorców ciepła, a więc „załatanie” tej ewidentnej „dziury” w gazowej ustawie ochronnej z 26 stycznia br.
(„Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie

foto archiwum

Kwestia lokalnych kotłowni gazowych należących do
przedsiębiorstwa ciepłowniczego, za pośrednictwem których zasilanych w ciepło jest kilkanaście budynków SSM
(„Bańgów” i część budynków Przyjaźni/Kościelna) oraz drastycznych podwyżek centralnego ogrzewania i podgrzewania wody oraz kwestia możliwych działań, które doprowadziłyby do wprowadzenia ustawowo jakiejś formy „dodatku
gazowego” dla ich mieszkańców wzorem innych odbiorców
tej samej energii cieplnej, gości na łamach „Mojej Spółdzielni” od początku roku. Na bieżąco zapoznajemy P.T. Czytel-

ników z sytuacją, publikując korespondencję Spółdzielni,
Rady Miasta czy Prezydenta Miasta z różnymi instytucjami,
obrazując w ten sposób podjęte działania i ich efekty. Zamieszczając tą korespondencję kierujemy się jedną przesłanką: nie omawiania podjętych działań lecz przedstawienia ich w wersji oryginalnej, tak by nikt nie mógł zarzucić selektywnego doboru fragmentów.
W kwietniowym wydaniu gazety dość obszernie naświetliliśmy sprawę, pokazując m.in. tę niespójność w przepisach
prawa („lukę prawną”) i to, jak wygląda sytuacja dzisiaj –
optymistyczniej dla zasobów mieszkaniowych w Michałkowicach, mniej na ten moment dla „Bańgowa”. Cztery tygodnie później niewiele więcej możemy dodać. Do Prezydenta
Miasta Rafała Piecha wpłynęła odpowiedź Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie drastycznej podwyżki
cen ciepła w „Bańgowie” i części michałkowickich zasobów
spółdzielczych. Publikujemy ją, skróconą tylko o urzędowe
poświadczenia odbioru – na stronach obok.
W ubiegłym wydaniu „MS” opublikowaliśmy wywiad z Maciejem Koniecznym posłem RP, klubu poselskiego „Lewica” (opozycja) i członkiem sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, by dowiedzieć się, jak
wygląda sprawa na poziomie parlamentarnym i zapoznać
z tym Czytelników. Dla, nazwijmy to „politycznej równowagi”, chcieliśmy dowiedzieć się, jak wygląda to z punktu widzenia koalicji rządzącej. Zapowiedzieliśmy więc rozmowę
w majowym wydaniu. Z prośbą o wywiad zwróciliśmy się za
pośrednictwem lokalnych biur poselskich do dwóch przedstawicieli PiS z województwa śląskiego:
- Ewy Malik jako do posłanki i wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Pań-

odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku
gazu”) toczy się „walka” już czwarty miesiąc. A przypomnijmy:
w Sejmie RP jedna z poprawek senackich tego właśnie dotyczyła, jednakże różnicą kilkunastu głosów (większości parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości) przepadła. Brak tej
ustawowej ochrony gazowej części gospodarstw domowych,
naraża spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na dodatkowe, niezaplanowane znaczne koszty finansowe, co przy dzisiejszej sytuacji związanej z inflacją, rosnącymi cenami usług
i materiałów, czyli pod kątem realizacji bieżących planów remontowo-konserwacyjnych, jest dla nich potężnym ciosem.
Kwestia jest więc otwarta i trzeba podejmować dalsze
próby rozwiązania problemu. Prawda jest jednak taka, że
niezbędna jest wola polityczna…
My nadal będziemy usiłowali dotrzeć do posłów rządzącej
koalicji.
rg
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W marcowym wydaniu „MS” zapowiedzieliśmy publikację o skargach, wnioskach mieszkańców zgłaszanych
na przestrzeni 2021 r. Materiał przygotowany przez Dział Organizacyjno-Samorządowy został przyjęty bez
zastrzeżeń przez Radę Nadzorczą SSM. Bez trudu, z zadowoleniem, zauważyć można, że ilość takich zgłoszeń
jest znikoma, gdy odniesie się ją do ogółu mieszkańców, mieszkań.

INFORMACJA O SKARGACH, WNIOSKACH I UWAGACH
ZGŁASZANYCH PRZEZ
CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W 2021 r.
netową zachęcano mieszkańców do
kontaktu telefonicznego lub mailowego
w sprawach trudnych i niecierpiących
zwłoki umawiany był kontakt osobisty.
W wyniku podjętych środków ostrożności dyżury Członków Rady Nadzorczej, Rad Osiedlowych jak również

1. Członkowie Rady Nadzorczej SSM
pełnią swoje dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.
od 16.30 do 17.30 siedzibie Zarządu SSM.
2. Przyjmowanie spraw Członków
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Członków Zarządu odbywa się w każdy poniedziałek w godz.
od 13.00 do 17.00 przez okres całego roku.
3. Przyjmowanie skarg, wniosków
i uwag przez Członków Rad Osiedlowych odbywa się w siedzibie ADM na
każdym z osiedli podczas dyżurów,
które pełnione są raz w miesiącu.
Od 20 marca 2020 roku do nadal, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązuje w Polsce
stan epidemii, w celu zapobiegania
szerzenia się COVID – 19 Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęła w tym celu stosowne kroki.
Poprzez informacje ma łamach gazety „Moja Spółdzielnia” i stronę inter-

Członków Zarządu w danym momencie zgodnie z obowiązującym prawem
odbywały się bądź były zawieszane.
Ogółem wpłynęło skarg, wniosków
i uwag:
- do Rady Nadzorczej – 5,
- do Zarządu – 14,
- do Rad Osiedlowych – 17.
I. Skargi, wnioski i uwagi
zgłaszane podczas pełnionych
comiesięcznych dyżurów
Członków Rady Nadzorczej:
1. W 2021 roku odbyły się 3 dyżury
pełnione przez Członków Rady Nadzorczej, na które przybyły 4 osoby.
2. W listopadzie jeden z mieszkańców zgłosił prośbę o wybudowanie
parkingu przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 52, oraz o uporządkowanie terenu
– dostęp do kontenerów do segregacji
przy ul. A. Zgrzebnioka 51, 52.
Drugi z mieszkańców zwrócił się
z problemem zalewanych piwnic w budynku przy ul. Śląskiej 46a, 46b oraz
w sprawie parkowania na parkingu

foto archiwum

Przyjmowanie zgłoszeń Członków
w sprawach skarg, wniosków i uwag
odbywało się w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ustalony i podany ogółowi mieszkańców do wiadomości harmonogram w miesięczniku
„Moja Spółdzielnia”:

przy ul. Śląskiej 46 kierowców, którzy
nie posiadają stosownej karty. W grudniu przybyli dwaj mieszkańcy w sprawie sporu sąsiedzkiego w budynku
przy ul. Leśnej 13.
Do Przewodniczącego
Rady Nadzorczej wpłynęło 5 pism,
które dotyczyły:
- uciążliwości lokalizacji 2 pojemników na odzież PCK, za blisko budynku przy ul. Okrężnej, przycinki gałęzi drzew rosnących przy śmietniku, rozebrania kostki brukowej na zejściu do
byłej komory zsypowej również przy ul.
Okrężnej, zabezpieczenia studzienek
kanalizacyjnych w piwnicy, uzupełnienia żywopłotu częściowo obumarłego,
- dostępu do piwnicy usytuowanej
w budynku położonym przy ulicy Jana
Stęślickiego 2,
- konfliktu sąsiedzkiego istniejącego
w budynku przy ul. Leśnej 13,
- przeprowadzenia kontroli dot. sposobu przyznania mieszkań przy ul.
Władysława Jagiełły,
- skargi na kierownika administracji.
Członkowie Rady Nadzorczej SSM
przekazali ww. sprawy do rozpatrzenia
przez Zarząd, który przekazuje tematy do realizacji osobom odpowiedzialnym za ich wyjaśnienie i jednocześnie
oczekuje informacji o sposobie ich rozwiązania. Wnoszący skargi, wnioski
i uwagi pisemnie zostali poinformowani w korespondencji zwrotnej o sposobie i możliwościach ich realizacji.
II. Skargi, wnioski i uwagi
zgłaszane na dyżurach Zarządu.
Skargi, wnioski i uwagi dotyczyły
między innymi:
- rozliczenia opłat czynszowych,
- niesprawnych drzwi wejściowych
w budynku przy ul. Władysława Jagiełły 35b,
- remontu balkonów w budynku przy
ul. Walerego Wróblewskiego 8,
- spraw członkowsko-mieszkaniowych,
- przedłużającego się remontu,
- poszerzenia chodnika przy budynku ul. Alfonsa Zgrzebnioka 52a,
- częstszego koszenia traw,
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- wyrażenia zgody na zajęcie części
korytarza na komórkę lokatorską,
- prośby o montaż ławki w okolicy ul.
H. Wróbla 9c,
- wyrażenia zgody na wywieszenie
szyldu reklamowego na elewacji lokalu przy H. Wróbla 12.

go Wróblewskiego 28b dla ustawienia przyczepy reklamowej Banku Millenium.
- wniosku o wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 12 m-cy gruntu stanowiącego własność Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej po-

W osiedlu „MŁODYCH”
- Skargi na notorycznie hałasy dochodzące z mieszkania,
- skargi na nieprzestrzeganie ciszy
nocnej,
- zgłoszenia telefoniczne, realizowane w miarę możliwości na bieżąco.
W osiedlu „MICHAŁKOWICE”
- Zgłoszenia telefoniczne, realizowane w miarę możliwości na bieżąco.
W osiedlu „WĘZŁOWIEC”
- Wniosku w sprawie udostępnienia pomieszczenia pralnio-wózkowni
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom budynku położonego przy ul.
Władysława Jagiełły 25b,
- skargi na mieszkańca z budynku przy ul. Wł. Jagiełły 27b, który notorycznie zanieczyszcza balkon swój
i sąsiada poniżej,
- wniosku o wyrażenie zgody na
założenie we własnym zakresie i na
koszt własny przydomowego ogródka
przy ul. Grunwaldzkiej 9b,
- skargi na sąsiada, który bardzo głośno słucha TV,
- wniosku o wyznaczenie przed budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 5d
miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
- wniosku o wyrażenie zgody na instalację anteny radiokomunikacyjnej
na dachu budynku przy ul. Władysława Jagiełły 13a,
- wniosku o wyrażenia zgody na zajęcie pasa zieleni przy ul. Walere-

łożonego przy ul. Zygmunta Starego
z przeznaczeniem na biuro sprzedaży
inwestycji „Nowe Planty Śląskie”,
W osiedlu „BAŃGÓW”
- Skarga na głośno pracujący klimatyzator,
- skarga na nieprzestrzeganie regulaminu porządku domowego i uciążliwość zachowania i hałasu w ciągu
dnia,
- wniosku w sprawie konfliktu sąsiedzkiego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 49 – dostęp do pomieszczeń –
ogólnodostępnych w piwnicy (dorobienie kluczy),
- prośba mieszkanki o pomoc w sprawie hałasów dochodzących z firmy
mieszczącej się w okolicy zamieszkania (dokonanie pomiaru hałasu).
Informacja o sposobie
rozwiązywania skarg, wniosków
i uwag.
We wszystkich wniesionych sprawach udzielono odpowiedzi w zakresie
sposobu i możliwości realizacji zgłoszonych spraw. Dokumentacja w postaci kopii pism o sposobie załatwienia spraw jest przechowywana w Zarządzie Spółdzielni, jak i w administracjach poszczególnych osiedli.
Wszystkie interwencje, które wymagały od pracowników Spółdzielni wejścia do mieszkań były przeprowadzone zgodne z zasadami przestrzegania
reżimu sanitarnego.

foto archiwum

- interwencji w sprawie segregacji
śmieci,
- wyłożenia dojścia do śmietnika płytkami chodnikowymi w okolicy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 51b,
- zalewania piwnic,
- wentylacji w mieszkaniu przy ul.
Okrężnej 2,
- montażu ławki w okolicy lecznicy
weterynaryjnej,
- rozwiązania konfliktu międzysąsiedzkiego,
- sprzątania klatek schodowych.
We wszystkich odnotowanych sprawach Członkowie Zarządu podejmowali
stosowne decyzje i udzielali odpowiedzi
na zgłaszane sprawy i problemy mieszkańców. Skargi, wnioski składane na dyżurach pełnionych przez Członków Zarządu są przekazywane pełnomocnikowi i kierownikom odpowiedzialnym za ich
przeanalizowanie i rozpatrzenie. Wszystkie skargi, wnioski i uwagi zostały rozpatrzone a wnoszący zostali poinformowani o sposobach ich rozwiązania.
III. Informacja o złożonych
skargach, wnioskach i uwagach
przyjętych w czasie dyżurów
pełnionych przez
Członków Rad Osiedli.
Złożone skargi, wnioski i uwagi dotyczyły między innymi:
W osiedlu „CHEMIK”
- Zgłoszenia telefoniczne, realizowane w miarę możliwości na bieżąco.
W osiedlu „CENTRUM”
- Wniosku mieszkańców w sprawie
udostępnienia pomieszczenia suszarni w budynku położonym przy ul. Ryszarda Gansińca 2,
- skargi od mieszkańców z budynku przy ul. Piaskowej 8 dotyczące śliskich tarasów zewnętrznych, wyłożonych płytkami,
- zgłoszenia telefoniczne, realizowane w miarę możliwości na bieżąco.
W osiedlu im. Juliana TUWIMA
- Prośby o budowę chodnika przy
placu zabaw ul. Okrężna 3,
- wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych przez sklep ogólnospożywczy przy ul. Wojciecha Korfantego 5,
- prośby o montaż znaku z napisem
„dla mieszkańców SSM” przy wjeździe
na parking w okolicy budynku przy ul.
Okrężnej 13,
- prośby o wyrażenie zgody na zagospodarowanie pomieszczenia po zsypie,
- wyrażenia zgody na dzierżawę terenu przy cmentarzu (handel zniczami) przy ul. Hermana Wróbla,

13
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Roboty w osiedlach

drugim kwartale na dobre ruszyła realizacja planów remontowych
ustalonych na ten rok i zadań, jakie wyszły niejako po drodze lub niespodziewanie. Nie bez znaczenia są dogodne warunki atmosferyczne. Im
cieplej, tym więcej robót na zewnątrz budynków.
moncie instalacji domofonowej – przyOsiedle „Chemik”
Wszystkie osiedlowe punkty zbior- stąpiono w kwietniu do kompleksoweczego składowania odpadów są za- go malowania klatki schodowej przy
budowane. W ciągu kilku ostatnich lat, ulicy Okrężnej 4. Dwie kolejne klatki
corocznie oddawano do użytku ko- tej części „Tuwima” – Okrężna 13 i 15
lejne estetyczne wiaty śmietnikowe. zaplanowane są do remontu jeszcze
Ostatni adres, gdzie takowa zadaszo- w tym roku.
Trwa usuwanie skutków zimy w nana zabudowa się pojawiła znajduje się
przy Niepodległości 58. Równocze- wierzchniach osiedlowych dróg i parśnie jest nadzieja, że śmietnik przesta- kingów. Takie prace do wykonania konie być miejscem podrzucania wszel- nieczne były między budynkami Wojkich większych odpadów i gromadzenia się „elementu społecznego”.
Kilka innych ważnych zadań zrealizowano w osiedlu w minionych tygodniach. Do nich zaliczyć trzeba:
- Walerego Wróblewskiego 67
– wyremontowano uszkodzone stopnice schodów terenowych, będących
de facto łącznikiem między osiedlami
„Chemik” a „Węzłowiec”,
- Niepodległości 58F-G – wyremontowano schody terenowe,
- rejon tzw. Alei Kościelnej i łąki kwietnej – wykonano nowy chodnik
przecinający powstającą łąkę.
Kolejnym istotnym zadaniem, jakie
rozpoczyna się w osiedlu „Chemik”,
jest wykonanie dojazdu pożarowego
do budynku Walerego Wróblewskiego 59. Będzie on poprowadzony od reos. „Chemik” Wyremontowano
montowanej od ubiegłego roku etapastopnice schodowe schodów
mi drogi dojazdowej biegnącej wzdłuż terenowych - W. Wróblewskiego 67
budynku Walerego Wróblewskiego
61-63, konkretnie na wysokości kla- ciecha Korfantego 1-2 w kierunku
tek 61B-C. Całość wpisuje się w jeden W. Korfantego 9, na parkingu między
z priorytetowych kierunków działania W. Korfantego 16 i 17 czy przy ulicy
Spółdzielni, w których chodzi o popra- Okrężnej 2.
Na przełomie kwietnia i maja trwawę bezpieczeństwa pożarowego budynków SSM i ułatwienie ewentualnej ły w osiedlu typowe dla tego okresu porządki, między innymi w oparciu
pracy strażakom.
Z innych prac warto wspomnieć jesz- o przeglądy i postulaty mieszkańców
cze o wymianie instalacji elektrycznej pod kątem wymiany lub montażu ław ciągach garażowych przy Walere- wek, koszy na drobne odpady itp. Nogo Wróblewskiego 69-71 i malowa- we ławki pojawiły się przy: Hermana
niu osiedlowych ławek (np. Niepodle- Wróbla 3 i Leśnej 13,
a kosze na odpady m.in. przy:
głości 57-59).
- W. Korfantego 16B,
W najbliższych planach administra- H. Wróbla 3, 7A, 15,
cji są roboty dekarskie, między innymi
- Leśnej 13.
na dachu budynku przy ulicy WalereJednym z priorytetowych zadań adgo Wróblewskiego 41G-H.
ministracji jest realizacja wniosków
Osiedle im. Juliana Tuwima
Po wykonaniu prac poprzedzających z corocznych przeglądów instalacji gaduży remont, tj. uporządkowaniu insta- zowych i przewodów wentylacyjnych
lacji teletechnicznych na korytarzu, re- w budynkach. Odnotowano sporo nie-

szczelności, dlatego od dłuższego czasu zarówno konserwatorom, jak i firmom zewnętrznym zlecane są zadania, mające doprowadzić do usunięcia
wszelkich nieszczelności i innych niepokojących problemów na instalacjach.
W najbliższym czasie administracja
zaplanowała między innymi kapitalny
remont poszycia dachowego przy ulicy Okrężnej 6.
Osiedle „Młodych”
Front najważniejszych zaplanowanych na ten rok robót w osiedlu
„Młodych” przypada na przełom I i II
kwartału. Sporo zadań już wykonano,
a ostatnio:
- Plac Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5B – dźwig osobowy w budynku
po kompleksowej wymianie,
- Aleja Młodych 1-2 - nowe stalowe
i lakierowane ogrodzenie placu zabaw
zastąpiło sztachetowe, drewniane.
W realizacji z kolei nadal jest kilka
znaczących zadań, które mają pozytywnie wpłynąć zarówno na wizerunek
kolejnych budynków albo zwiększyć
bezpieczeństwo:
- Aleja Młodych 1-2 – docieplenie
budynku wraz z remontem balkonów,
- Teatralna 1-3 – remonty klatek
schodowych (klatki „1” i „2” gotowe, „3”
- w realizacji),
- Plac Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5 i 7 – przegląd i remont/odtworzenie instalacji odgromowej pionowej
i poziomej budynków.
Oprócz dużych i kosztownych zadań, administracja w ostatnich tygodniach zleciła między innymi:
- ZHP 1-2 – wymianę poziomu ciepłej
i zimnej wody,
- malowanie osiedlowych ławek według potrzeb.
Na ten czas zakończono w osiedlu
przeglądy instalacji gazowych i przewodów wentylacyjnych. Kolejne dopiero w październiku a zaplanowane adresy to:
- ZHP 1-6,
- Teatralna 1-3,
- Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 5, 6, 7
oraz Aleja Młodych 22 (tyko wentylacja)
Po ostatnich robotach ziemnych, na
zlecenie Wodociągów Siemianowickich „Aqua Sprint”, w rejonie budynku
przy Alei Młodych 3-4 uporządkowano teren – fragment drogi dojazdowej
i chodnika wzdłuż budynku oraz trawnik wraz z żywopłotem.
ciąg dalszy na str. 19
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Dbaj o swoje

rzerażające, że nie szanujemy,
smutne, że tkwi w nas coś co
pcha do destrukcji, do nieliczenia się z wydanymi wspólnymi pieniędzmi. Zdumiewające, że trudno
pojąć niektórym, iż te zniszczenia
rzutują nie tylko na finansowe straty ale i na wygląd domów, osiedla,

miasta – a jak cię widzą... Oglądając
zdjęcia, wsparte tekstem odbierajmy
całość jako listę zbędnych wydatków.
A w osiedlach zanotowano:
„Chemik”
- Rynek Bytkowski – regularne zamalowywanie punktów oświetlenia rynku zainstalowanych w ziemi.

im. Juliana Tuwima
- Okrężna 2 – oderwano płytki klinkierowe obok wózkowni w budynku,
- Wojciecha Korfantego 15B – zniszczono samozamykacz.
„Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 31 – bazgroły
na ścianie szczytowej budynku,

- boisko wielofunkcyjne, Wł. Jagiełły
33 – zniszczono ławkę,
- plac zabaw, Wł. Jagiełły 37 – zniszczono ławkę,
- regularne kradzieże wkładek w furtkach do wiat śmietnikowych.
„Młodych”
- garaże przy Alei Młodych – bohomazy na tablicach numerycznych
niektórych ciągów garażowych.
pes

s-535/11-18

P
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Roboty w osiedlach

os. „Węzłowiec”. Trwa remont balkonów - Wł. Jagiełły 1

os. „Młodych”. Trwa docieplenie, strona balkonowa
- Al. Młodych 1-2

Wymieniono ogrodzenie placów zabaw – Aleja Młodych 1-2 (L) i Wł. Reymonta 14 (P)

os. „Węzłowiec”. Nowa nawierzchnia chodników
– Wł. Jagiełły 7

os. „Centrum”. Po robotach ziemnych - przywracanie
terenu do porządku – Krucza 1 i 1A

os. „Chemik”. Będzie dojazd pożarowy
– W. Wróblewskiego 59

os. „Chemik”. Nowy chodnik przecina powstającą
łąkę kwietną – tzw. Aleja Kościelna
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os. „Chemik”. Wykonano nową wiatę śmietnikową –
Niepodległości 58

os. „Centrum”. Kolejny śmietnik do zabudowy – Jana
Pawła II 22

os. „Młodych”. Trwa remont klatek schodowych
– Teatralna 1-3

os. „Centrum”. Kolejna klatka schodowa po remoncie
– Komuny Paryskiej 5

os. „Tuwima”. Wśród wiosennych zadań jest montaż
ławek – tu H. Wróbla 3

os. „Bańgów”. W kwietniu naprawiano fragmenty
zniszczonych nawierzchni ulic

os. „Węzłowiec”. Zamontowano nowe drzwi do komór
zsypowych – Wł. Jagiełły 31B, C, D

os. „Centrum”. Założono cyfrowe domofony przy
kolejnych adresach – Komuny Paryskiej 13A, B

18
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„Chemik” ma swój logotyp

rzedstawiamy nowy logotyp spółdzielczego Domu Kultury „Chemik”.
Dostrzeżemy go wszędzie, gdzie odbywać się będą wydarzenia a ich
organizatorem lub współorganizatorem będzie ten ośrodek kultury.
O pomyśle mówi Dariusz Rzeźni- lub współorganizatorami różnych imczek – kierownik DK „Chemik”: - Idzie- prez kulturalnych, sportowych. W ten
my z duchem czasu. Każdy taki obiekt sposób być może uda się też przyciączy działalność ma swój logotyp. Zale- gnąć uwagę i zainteresowanie ofertą
ży nam, by Dom Kultury „Chemik” i je- siemianowiczan, mam na myśli przede
go inicjatywy były w ten sposób bar- wszystkim osoby, które nie orientują
dziej zauważalne w naszym mieście. się, że taki ośrodek kultury pod egidą
Jesteśmy nierzadko organizatorami Spółdzielni funkcjonuje w Bytkowie. rg
„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ
CENY REKLAM BRUTTO

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
- 2/3 modułu, 19,00 cm - 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.

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
 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego
WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL

Im bliżej terminu wywózki wystawisz
foto: archiwum

s-694/10-20

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

odpady wielkogabarytowe,
tym krócej będziesz na to patrzeć

Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń w klatce schodowej,
informacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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wymianie koszy na boisku i placu za- ków, które proszą się jeszcze o remont
ciąg dalszy ze str. 14
Osiedle „Michałkowice”
baw przy budynkach położonych przy – są takie, ale na przestrzeni ostatnich
Program usuwania z elewacji płyt ulicach:
lat ich liczba mocno się „skurczyła”.
acekolowych zawierających azbest
- Przyjaźni,
W kwietniu wznowione zostały prace
a dalej - poddanie budynków proce- Wł. Sikorskiego 2,
na budynku Władysława Jagiełły 1.
sowi termomodernizacji postępuje
- Wł. Andersa 8
Ekipa remontowa zajęła się kolejnym
w Spółdzielni zgodnie z założeniami
oraz kosza na psie odchody – Wy- segmentem balkonów. W tym samym
od 2020 roku. W michałkowickich za- zwolenia 6.
domu ostatnio wykonano również nosobach SSM takich budynków do wykonania zinwentaryzowano 6. Dwa –
Kościelna 34 i 36 są już docieplone.
Osiedle „Bańgów”
wą instalację domofonową wraz z kaOd kilku tygodni podobne prace reUżytkownicy placu zabaw i miesz- setą domofonową oraz wymieniono
alizowane są kompleksowo przy ulicy kańcy okolicznych budynków zapew- kasety dyspozycji i wezwań w dźwigu
Władysława Sikorskiego 2 w osiedlu ne zwrócili uwagę na nowe ogrodze- osobowym (Wł. Jagiełły 1C).
Zawadzkiego („Robotniczym”). Pozo- nie placu zabaw przy ulicy WładysłaNa ogólną estetykę budynków „Węstałe trzy „acekolowe” budynki:
wa Reymonta 14. Wysłużone, drew- złowca” ma wpływ również taki, wydawa- Władysława Sikorskiego 4,
niane sztachetowe ogrodzenie zostało łoby się, „drobiazg” jak drzwi do komór
- Przyjaźni 18-22
zastąpione solidniejszym, mniej podat- zsypowych. Administracja od kilku lat zleca ich stopniową wymianę na kolejnych
adresach. Ostatnio zamontowano trzy
przy Władysława Jagiełły 31B, C, D.
Poza realizacją planu remontów,
ADM zleca też i takie zadania jak usuwanie nieszczelności gazowych w budynkach po przeglądach gazowych
(ostatnio Wł. Jagiełły 25D i 31B) czy
uzupełnianie żywopłotów nowymi nasadzeniami, na przykład przy:
- Walerego Wróblewskiego 32,
- Władysława Jagiełły 1.
Osiedle „Centrum”
Kolejne klatki schodowe zostały odmalowane. W minionych tygodniach
os. „Michałkowice”. Zamontowano dodatkowe oświetlenie
ekipy remontowe odświeżyły klatki
w wejściach do klatek schodowych - Kościelna 36D i E
przy Jedności 1 oraz Komuny Paryskiej 5.
- i Przyjaźni 8-10 realizowane bę- nym na dewastacje. Pozostając przy
Po zimie, w kilku miejscach trzeba
dą według ustalonego harmonogramu, osiedlowych placach zabaw, admini- było usunąć dziury w drogach – Pokolejno w latach 2024-2026.
stracja zleciła też odświeżenie niektó- wstańców 46A, 54A, do naprawy zoPrzy ulicy Przyjaźni 52 i 52A trwa rych drewnianych elementów zabawo- stała m.in. droga przy Kolejowej.
kompleksowy remont dachu wraz z ko- wych – huśtawek, karuzel itp.
Z innych prac można wspomnieć o:
minami – to jedno z największych za- nasadzeniach drzew przy:
Ostatnie tygodnie to też inne pradań dekarskich zaplanowanych w tym ce typowo wiosenne. Po zimie w kil- Michałkowickiej 17,
roku.
- Śląskiej 46,
ku miejscach trzeba było załatać dziuZ innych prac, jakie zleciła w ostat- ry w drogach – takowe pojawiły się
- odmalowaniu niektórych elemennich tygodniach administracja można m.in. przy:
tów placów zabaw,
wspomnieć o:
- wymianie odcinków pionów wodno- Karola Szymanowskiego 1, 2, 5,
- usuwaniu nieszczelności gazowych
-kanalizacyjnych:
- Władysława Reymonta 8, 12, 36.
na instalacjach w budynkach:
- Ryszarda Gansińca 6,
Jednym ze stale realizowanych za- Obrońców Warszawy 1,
- Kolejowa 4.
dań jest również wymiana instalacji
- Władysława Andersa 4,
Po wymianie odcinka sieci wodociąwodnych w budynkach na PCV. Ostat- Wyzwolenia 8-10,
nio takie prace podjęto przy Marii gowej w rejonie budynków przy Kru- Przyjaźni 38, 40A, 42,
Skłodowskiej-Curie 17 (pion wodny). czej 1 i 1A trwają prace zmierzające
- montażu energooszczędnych halodo przywrócenia terenu do właściweOsiedle „Węzłowiec”
genów na daszkach nad wejściami do
Kolejne osiedlowe chodniki mają no- go wyglądu – równanie chodników, reklatek schodowych. Mają one doświe- wą nawierzchnię. W ostatnich tygo- kultywacja terenu zielonego.
tlić schody do klatek i chodnik biegną- dniach wybrukowano te, wytyczone
W najbliższych planach administracji
cy wzdłuż budynku – Kościelna 36D w rejonie Władysława Jagiełły 7, czę- jest między innymi wykonanie nowych
i E. Montaż kolejnych zaplanowano sto przez mieszkańców uczęszczane, wiat śmietnikowych w rejonie budynw klatkach Kościelna 36A, B, C,
bo prowadzące z części mieszkalnej ku przy ulicy Jana Pawła II 22 i ciągu
- wymianie odcinka kanalizacji desz- do głównej ulicy Wł. Jagiełły. Niewiele garaży oraz przy ulicy Tadeusza Koczowej – Przyjaźni 52A,
rg
zostało w osiedlu „Węzłowiec” chodni- ściuszki 3.

Roboty w osiedlach
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- Kilka dni temu wróciłyśmy z dorocznego pobytu w ciepłych i odległych zakątkach świata z nadzieją na spokojne
spędzenie wiosny, lata i wczesnej jesieni
w naszym ulubionym letnim domku zlokalizowanym przy ulicy Okrężnej 8. Niestety ze smutkiem stwierdziłyśmy, że nasz dom to kompletna
ruina zagrażająca naszej rodzinie. Nie mamy się gdzie podziać i jeśli nie otrzymamy wsparcia w remoncie domu będziemy musiały poszukać innego miejsca – mimo iż zżyliśmy się już z okolicą i sąsiadami. Bardzo serdeczna prośba
o pomoc – pozdrawiamy, Pustułki z Okrężnej 8.

Tylko w minionych miesiącach a przed sezonem lęgowym
ptaków, budki dla różnych gatunków pojawiły się przy:
- Jana Stęślickiego 1-2, 3-6,
- Alei Młodych 1-2 (os. „Młodych”),
- Hermana Wróbla 7 („Tuwima”),
- Grunwaldzkiej 6 („Węzłowiec”),
- Michałkowickiej 17-23A („Centrum”).
Warto zaznaczyć, że podejmowane są starania, by takie budki lęgowe mające być lęgowiskiem zawieszane były na elewacjach w takich miejscach, by z jednej strony zapewniały spokój, stwarzając poczucie bezpieczeństwa ptakom, z drugiej – nie stanowiły jednocześnie uciążliwości dla
mieszkańców, zwłaszcza gdy pojawią się „małe” – a więc
wybiera się zazwyczaj elewacje bez okien czy balkonów,
tudzież maszynownie.
W planach Spółdzielni – pod kątem kolejnych ptasich sezonów lęgowych – jest rozmieszczenie takich budek przy
następnych adresach, przede wszystkim na tych budynkach, gdzie toczą się lub będą prowadzone duże roboty na
elewacjach, co istotne – ale dopiero po ich zakończeniu:

Pustułka z młodymi

foto archiwum

…Ptakom

Tej treści e-mail dotarł do Spółdzielni niedawno od
skrzydlatych współmieszkańców i ich dobrych przyjaciół. Nie czekając długo, inni przyjaciele zrealizowali prośbę i zawiesili nowy domek. A to nie jednostkowy w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przypadek.
Na to, jak będzie wyglądało życie ptaków w osiedlach ma
wpływ zarówno zarządca terenu, jak i mieszkańcy.
Prowadząc większe remonty elewacji myśli się głównie
o poprawie ich wizerunku, komfortu cieplnego budynku itd.

Okrężna 8
Należy mieć jednakże przy tym wszystkim na względzie
fakt, że nierzadko stały się one domem-miejscem lęgu ptaków i zgodnie z przepisami ochrony przyrody, należy dążyć do utrzymania siedlisk gatunków prawnie chronionych. Przy takich pracach zazwyczaj dochodzi do ich usuwania, a w ich miejsce, po konsultacji ornitologicznej, zakładane są budki/gniazda lęgowe. Pewne działania, do jakich zobowiązuje się Spółdzielnia, mają na celu co najmniej
utrzymać ilość ptaków różnych gatunków jakie tutaj osiedliły się, jak również możliwie wpłynąć na zwiększenie ich liczebności, poprzez tworzenie im zastępczych lęgowisk
w określonych warunkach.

Michałkowicka 17-23A
- Władysława Sikorskiego 2 („Michałkowice”) – 6 miejsc
lęgowych dla jerzyków,
- Teatralna 1-3 („Młodych”) – 10 dla jerzyków i 3 dla wróbli,
- Hermana Wróbla 3 („Tuwima”) – 14 budek dla jerzyków
oraz H. Wróbla 4 – dla jerzyków 8, wróbli 2.
W 2020 roku przyjęto w Spółdzielni pewien proekologiczny kierunek, mający poprzez zakładane łąki kwietne wprowadzić w osiedla większą bioróżnorodność. One również,
poza swoimi walorami wizualnymi czy ekologicznymi będą stanowić pewną bazę pokarmową dla żyjących w osiedlach ptaków (i nie tylko).
Chcąc wzbogacić osiedlową faunę - zwiększyć populację różnych mniejszych gatunków ptaków, należałoby z kolei między innymi ograniczyć populację gołębi, które dziś
zdominowały miejski krajobraz. Mając potrzebę dokarmiania ich - róbmy to poza osiedlami, a nie w samym środku,
częściowo odzwyczajając je w ten sposób od bytowania tutaj. Mniejszym ptakom możemy pomóc przetrwać zakładając karmniki, zwłaszcza na okres późno jesienny i zimowy.
Pozytywów z obecności różnego rodzaju ptaków w osiedlach, poza czerpaniem samej przyjemności z tego, że
mieszkają obok nas, możemy doszukiwać się również pod
takim kątem: im więcej jerzyków i innych, tym mniej komarów. Więcej pustułek – mniejsza populacja gołębi miejskich itd. Ptaki są ważnym elementem naszego ekosystemu, o których trzeba pamiętać, również w osiedlach wielomieszkaniowych zdominowanych (coraz mocniej) przez
człowieka.
Rafał Grzywocz
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ieszkaniec zasobów SSM, policjant, komisarz Tomasz Dzierga kolejny raz podejmuje się rowerowego wyzwania, by wesprzeć finansowo chore dziecko. W tym roku 13-letnią Zosię. Celem wielokilometrowej wyprawy
pod hasłem „Ja jadę – ty pomagasz – sezon II” jest Lizbona. To blisko – bagatela – tylko... 3800 km stąd. Start połączony z piknikiem zaplanowano na 27 maja br., między 8.00 a 10.00 przy ulicy Hermana Wróbla (os. „Tuwima”).
Na kilkanaście dni przed startem
pytamy Tomasza Dziergę
o szczegóły przedsięwzięcia
- Rafał Grzywocz: Skąd taki pomysł, by łączyć akcję charytatywną
ze sportem?
- Tomasz Dzierga: Najfajniej jest ludzi zainteresować jak się robi pewnego rodzaju „show”, przynajmniej takie
mam doświadczenie. Stwierdziłem, że
jeśli poproszę o pieniądze dla jakiejś
anonimowej dziewczynki to nikt nie
wpłaci, bo tych zbiórek jest mnóstwo.

tuż przed startem przy ulicy Hermana
Wróbla – w okolicy gdzie mieszkam –
jako atrakcje były pojazdy różnych służb
mundurowych. W tym roku wymyśliłem,

Gdy jednak zainteresuje się ich w jakiś sposób, to może się to udać, co
potwierdziło się w zeszłym roku przy
wyprawie rowerowej do Madrytu.
- To chyba dobry przykład i dla innych, jak kreatywnie można robić coś
co się lubi, kocha a zarazem pomagać.
- Ja udowodniłem sobie, ale też
i części osób, z którymi mam kontakt,
że niewiele trzeba, by to dobro z ludzi wyciągnąć i zmobilizować ich do
pomagania. Tak naprawdę to super
dużo energii w to nie wkładam a jest
ogrom ludzi, firm którzy chcą realnie
pomagać. Jeszcze nie wystartowałem
a już wpływają pieniądze na wskazane konto i pomoc dziewczynki.
- To podwójna satysfakcja z jazdy…
- Pojedzie się z wielką satysfakcją.
- Jak widzę, to charytatywne przedsięwzięcie powoli zamienia się w cykl…
- Moim marzeniem jest tego nie przerywać, chociaż boję się, że braknie mi
pomysłów. W zeszłym roku na pikniku

zaminowania kierowców i Fundacja
GROT z Siemianowic z symulatorami
dachowania i z pasami bezpieczeństwa
czy dmuchańce z Siemianowickiego

Przed wyprawą piknik

Dla Zosi
żeby spróbować zaciekawić ludzi i dołączyć do tego auta prestiżowe typu ferrari, porsche, zabytkowe radiowozy czy
namioty profilaktyczne. Będzie WORD
Katowice, czyli wojewódzki ośrodek eg-

na wesprzeć akcję na: zrzutka.pl/zutgtf
Ani grosz z tej zrzutki nie będzie na moje potrzeby. Pomagamy tylko Zosi.
- No właśnie, z jakimi problemami
zdrowotnymi boryka się 13-letnia
dziewczynka?
- Zosia od urodzenia zmaga się
z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Spora część jej codzienności to terapie i rehabilitacja, które pozwalają na
pokonywanie pojawiających się trudności i dają szansę na kolejne kroki
naprzód.
- Proszę powiedzieć jeszcze na koniec, jak wyglądają przygotowania
do samej wyprawy? Czy wyznaczył
Pan sobie jakieś ramy czasowe dotarcia do Lizbony?
- Na tyle szlifuje formę, na ile mi czas
pozwala. Do pracy mam do 14 kilometrów, ale staram się jeździć rowerem
okrężną drogą i w ten sposób przygotowywać organizm do wysiłku. Mam już
też plan jazdy i zorganizowane przystanki noclegowe po drodze. Wyprawa
potrwa do 21 czerwca, ponieważ wtedy mam samolot powrotny do Warszawy więc muszę tam być. W zeszłym roku w Madrycie spokojnie się udało. Myślę, że i w tym roku będzie ta chwila na
zwiedzanie stolicy Portugalii i szukanie
kartonu na rower do samolotu (śmiech).
- Trzymamy kciuki za powodzenie
wyprawy, by się udało.
- Musi, za dużo ludzi patrzy…
(śmiech).
Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia po powrocie.

Tak było przed rokiem
Centrum Kultury, a nawet służba więzienna… Zapraszam do udziału wszystkich, i dzieci, i dorosłych. Na miejscu też
będziemy zbierać pieniądze dla chorej
dziewczynki. Niezależnie od tego, moż-

***
Siemianowicka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa również pozytywnie
przychyliła się do inicjatywy i odpowiedziała na postulaty organizatora.
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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. Do połowy maja do rozpatrzenia wpłynęło ich około 4000
a wciąż nie wszyscy mieszkańcy są świadomi tego, czy i ile im się należy…
- 600 zł dla 2-3-osobowego,
Dodatek osłonowy jest świadcze- 850 zł dla 4-5-osobowego,
niem mającym zrekompensować oby- 1150 zł dla gospodarstwa składająwatelom rosnące ceny prądu, gazu czy żywności. Przeznaczony jest cego się z 6 i więcej domowników.
Przy ustalaniu wysokości dodatprzede wszystkim dla gospodarstw
domowych, których podwyżki dotyka- ku obowiązuje tzw. „zasada złotówją najbardziej. Przyznawany jest nie- ka za złotówkę”, czyli dodatek osłonozależnie od dodatku mieszkaniowego. wy przyzwany będzie nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
Dla kogo i ile?
Wszystkie osoby, których przeciętny a przyznana kwota będzie pomniejszodochód w przeliczeniu na członka go- na o kwotę przekroczenia. Minimalna
spodarstwa domowego nie przekracza kwota wypłacanego dodatku to 20 zł.
Warto zwrócić uwagę, że przy rozkwoty w gospodarstwie:
patrywaniu sprawy pod uwagę nie jest
- jednoosobowym - 2100 zł,
- wieloosobowym - 1500 zł na osobę. brana nasza bieżąca sytuacja finansoDodatek przysługuje na okres od 1 wa, lecz składając wniosek:
- do 31 lipca br. - dochody z roku
stycznia br. do końca roku a jego wysokość zależna jest od osób wchodzących 2020,
- od 1 sierpnia do 31 października br.
w skład gospodarstwa domowego.
- 400 zł dla gospodarstwa jednooso- - dochody z roku 2021.
Dodatek osłonowy ma charakter
bowego

świadczenia rodzinnego więc nie jest
objęty podatkiem dochodowym, a co
za tym idzie - nie trzeba będzie go wykazywać w rocznym rozliczeniu PIT.
Gdzie składać, gdzie pytać
Wniosek można składać w formie
papierowej w Referacie Świadczeń
Rodzinnych przy ulicy Wyzwolenia 17
w Michałkowicach oraz w formie elektronicznej (wniosek ten opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem Profilu Zaufanego). Dla osób niepełnosprawnych, chorych i starszych
65+, które nie dotrą osobiście do urzędu lub nie korzystają z Internetu, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi „Mobilny Urzędnik” (tel.
32 760 52 00 - w godzinach pracy
urzędu miasta).
Wnioski rozpatrywane są w miarę na
bieżąco.
Więcej informacji o dodatku osłonowym oraz innych dostępnych
świadczeniach pomocowych dowiemy się pod numerami telefonów: 32
730-11-68 lub 32 730-11-69.
rg

Dom Kultury „Chemik” zaprasza
Szczegóły telefon - 602 110 424

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 kółek zainteresowań
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
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 Centrum (ul. Powstańców 54)
16.00 - 17.30 Szachy
16.00 - 21.00 Skat dla każdego
16.45 - 18.00 Zumba fitness. Zajęcia taneczno-rekreacyjne 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

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
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„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Powrót na wolne powietrze

S

foto archiwum

zybko zleciało tych kilka miesięcy. W halach było fajnie, ale… jak
mówią dzieciaki – ciągnęło już na wolne powietrze. Tuż po weekendzie majówkowym zajęcia piłkarskie wróciły na boiska wielofunkcyjne czterech osiedli SSM. Będzie to – tak, tak – już dziewiąty piłkarski letni sezon z rzędu!
Bezpłatna szkółka piłkarska dla dziś już pełnoletni a przez lata funkcjodzieci w wieku 7-12 lat, prowadzo- nowania przewinęło się przez szkółna pod egidą Siemianowickiej Spół- kę grubo ponad pół tysiąca siemianodzielni Mieszkaniowej, przy współpra- wiczan.
Rotacje w grupach,
cy z Urzędem Miasta i pod patronatem
nabytki od ŚZPN
Śląskiego Związku Piłki Nożnej pozoHasło, które towarzyszy szkółce od
staje ewenementem w skali kraju, jeśli
chodzi o spółdzielczość mieszkanio- samego początku, skierowane do naj-

wych rotacji w ich składach. Nie tylko
pod kątem ukończenia jakiejś granicy wieku i konieczności przejścia wyżej – do starszej grupy 10-12 lat lub
grupy 12+, ale też odnośnie możliwości fizycznych poszczególnych dzieci,
bo i to jest istotny element przy kompletowaniu grup. Są rówieśnicy, a znacząco różnią się budową fizyczną, siłą
– ten aspekt trenerzy też muszą wziąć
pod uwagę.
Najbliższe tygodnie będą też okazją do przetestowania nowego sprzętu sportowego. W ramach patronatu,
Śląski Związek Piłki Nożnej przekazał
Spółdzielni sprzęt, który będzie wyko-

wą i tego typu działalność. W czerwcu przyszłego roku przypada okrągła rocznica założenia i będzie okazja

młodszych: „Wyjść z domu i być aktywnym” - pozostaje aktualne. Wraz
z inauguracją sezonu letniego ser-

Terminy letnich zajęć piłkarskich
na boiskach osiedlowych:
„Michałkowice” (ul. Przyjaźni) - poniedziałki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Tuwima” (ul. W. Korfantego 9-10) – wtorki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Węzłowiec” (ul. Wł. Jagiełły 33) – środy
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
- „Bańgów” (ul. M. Skłodowskiej-Curie) – czwartki
- 16.30-18.00 dzieci 7-9 lat,
- 18.00-19.30 dzieci 10-12 lat.
Zajęcia dodatkowe, grupy łączone 12+ i naborowe:
„Węzłowiec” i „Tuwima” – poniedziałki: 16.30-18.00
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy Wł. Jagiełły 33
„Michałkowice” i „Bańgów” – wtorki: 17.00-18.30
- boisko wielofunkcyjne przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie
do świętowania. A już teraz, w dziewiątym sezonie, nasuwają się pierwsze przemyślenia – uczestnicy treningów, którzy ćwiczyli tu na początku,
czyli w 2013 roku, w ówczesnych grupach wiekowych starszych 9-12 lat, są

decznie zachęcamy rodziców do zapisywania dzieci, bo są wolne miejsca.
Okres przejściowy ze szkolnych sal
gimnastycznych na wolne powietrze
to też moment, kiedy trenerzy przyglądają się grupom pod względem możli-

rzystywany przez dzieci podczas zajęć piłki nożnej, to m.in. 10 piłek, narzutki sportowe i znaczniki, pomocne
na przykład przy ćwiczeniu dryblingu.
Najbliższe tygodnie: treningi
i okolicznościowy turniej
Letnie zajęcia odbywać się będą
według publikowanego stale harmonogramu. Najbliższy międzyosiedlowy
turniej piłkarski zostanie zorganizowany z okazji Dnia Dziecka we wtorek,
31 maja br. od 17.00 na boisku wielofunkcyjnym w osiedlu „Węzłowiec” (ulica Władysława Jagiełły 33). Impreza wpisze się zarazem w wydarzenia
związane z obchodami 90-lecia nadania praw miejskich Siemianowicom
Śląskim.
Zapisy? Otwarte
Wciąż można zapisywać dzieci na
treningi. Nie kosztują nawet złotówki.
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jedne z zajęć i wypisać odpowiednią deklarację, jaką mają przy sobie trenerzy. Należy pamiętać jednak o sztywno ustalonym przedziale wiekowym
7-12 lat (funkcjonują dwie grupy - 7-9
i 10-12 lat).
Funkcjonują również dwie dodatkowe grupy łączone 12+ i naborowe.
rg
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Oszustka

iedy słyszymy o „oszustwach na…” pracownika energetyki, gazowni,
czy spółdzielni, mamy zazwyczaj w głowie obraz mężczyzny. Względem kobiet raczej nad tym się nie zastanawiamy. Jednak równouprawnienie i w tym przypadku postępuje i „Panie” nie pozostają w tyle, ba są często bardzo przekonywujące. W ostatnim czasie zasoby SSM nawiedziła
właśnie oszustka, udająca pracownicę administracji! Przestrzegamy.
kach udało jej się wyłudzić kwotę 500
Dobrze ubrana, przekonująca
Próby oszustw – niestety w nie- zł. Przypuszczamy, a wręcz jesteśmy
których przypadkach udane – miały prawie pewni, że są w Spółdzielni osomiejsce w kwietniu w osiedlu „Węzło- by, które wstydzą się powiedzieć, że
wiec”. Z relacji administracji, w opar- zostały w taki sposób oszukane i nie
ciu o przekaz mieszkańców wynika, zgłaszają tego faktu ani w Komenże do mieszkań pukała: ładna, dobrze dzie Miejskiej Policji, ani w adminiubrana pani, podająca się za pracow- stracji. Chcemy jednakże pokrzywdzonicę administracji/spółdzielni. Informo- nych mieszkańców (jak i takich, któwała o (rzekomej) nadpłacie w „czyn- rzy mieli kontakt z fałszywą pracowniszu” a jednocześnie konieczności po- cą administracji/spółdzielni, ale unikbrania zaliczki na poczet planowa- nęli oszustwa) namówić do przełamanego remontu, naprawy w budynku/ nia się, co być może będzie pomocne, z jednej strony Policji w prowadzemieszkaniu.
Kobieta była na tyle przekonują- niu dochodzenia, gromadzeniu fakca, że w co najmniej dwóch przypad- tów i namierzeniu oszustki, czyli odzy-

W

czerwcu przypada okres odczytów podliczników energii elektrycznej
w garażach SSM, które są podstawą rozliczeń kosztów. Przypominamy o obowiązku udostępnienia tej informacji, gdyż bardzo często zdarza
się, że termin odczytu gdzieś po drodze umyka, a to wiąże się dalej z niepotrzebnymi dla użytkownika garażu problemami.

Publikujemy obszerny fragment Regulaminu rozliczania kosztów zużycia
energii elektrycznej w garażach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zatwierdzony uchwałą nr 36/2016
Rady Nadzorczej SSM, 27 października 2016 roku.
§3
Zasady rozliczania kosztów energii
elektrycznej w garażach
1. Rozliczenie kosztów energii elektrycznej dokonywane jest dwa razy w roku, to jest za okresy półroczne, od stycznia do
czerwca i od lipca do grudnia danego roku.
2. O terminach dokonania
i dostarczenia odczytów
stanu podlicznika, SSM
zawiadamia Użytkowników
garaży poprzez informację
pisemną wywieszoną na
zespołach garażowych.
3. Użytkownik zobowiązany jest podać stan podlicznika telefonicznie lub osobiście w odpowiedniej administracji osiedlowej, wyraźnie zaznaczając numer garażu i zespół garażowy.
4. Podstawą ustalenia kosztu zużycia
energii elektrycznej przez zespół
garażowy jest zużycie energii elek-

Garaże.
By się nie
zapomniało

trycznej według wskazań licznika
głównego oraz obowiązujących taryf i stawek zastosowanych przez
Dostawcę energii.

Garaże w os. „Chemik”
5.

Rozliczenie kosztów zużycia energii elektrycznej na poszczególnych
Użytkowników garaży następuje
w obrębie danego opomiarowanego
zespołu garaży przy uwzględnieniu
rzeczywistego zużycia energii elektrycznej wg wskazań podliczników
znajdujących się w garażach.

skaniu pieniędzy. Z drugiej – takie informacje są również cenne ze względu na możliwość ostrzeżenia – choćby za pośrednictwem „Mojej Spółdzielni” – mieszkańców nie tylko Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale
i całego miasta. Do zwiększenia czujności przed…, a nie po szkodzie.
Ze strony pracowników Spółdzielni nigdy nie będzie sytuacji, w której przychodzą do mieszkania obiecując coś i prosząc o przekazanie
jakichś pieniędzy – na wszelkie roboty remontowo-konserwacyjne płacimy w ramach „opłaty czynszowej”.
Gdy doświadczymy takiej sytuacji, uruchommy instynkt samozachowawczy
– to zuchwała próba oszustwa.
Tak próbują nas orżnąć
Mieszkańców próbują naciągać rzekomi: „gazownicy”, „elektrycy”, fałszywi przedstawiciele spółek Tauron,
PGNiG, osoby oferujące atrakcyjne
oferty telewizji kablowej za zaliczką,
6.

W przypadku nie podania stanu
podlicznika w terminie ustalonym
przez odpowiednią administrację,
Użytkownik lub Użytkownicy lokalu
(garażu) zostaną rozliczeni z różnicy zużycia stwierdzonego na liczniku głównym a sumą zużycia z podliczników w poszczególnych garażach. Gdy ilość nieodczytanych garaży będzie przekraczać 1 różnica
zostanie podzielona proporcjonalnie do ilości nieodczytanych podliczników w garażach.\
7. Opłata wyliczona w sposób podany w pkt. 6 będzie miała również zastosowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej w garażu.
8. Opłata wyliczona w pkt.
6 nie podlega korekcie w następnym okresie rozliczeniowym.
9. Po dokonanym rozliczeniu opłata za zużytą energię
elektryczną zostanie jednorazowo doliczona do opłat
Użytkownika garażu.
10. W przypadku wystąpienia
niesprawności urządzenia
pomiarowego (podlicznika), z przyczyn niezależnych od Użytkownika, należność za pobraną energię
w okresie rozliczeniowym obliczona
będzie według zużycia z ostatniego
okresu półrocznego poprzedzających niesprawność licznika.
rg
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O tym, jak uchronić się przed takim
oszustwem piszemy bardzo często na
łamach „Mojej Spółdzielni”.

Sprawdzać. Po prostu
Wydaje się, że najlepszym sposobem uniknięcia oszustwa jest spraw-

dzenie, czy Spółdzielnia, Gazownia
lub inna instytucja rzeczywiście kogoś
wysłała. Bądź w przypadku „wnuczka”
lub innego „członka rodziny”, będącego rzekomo w nagłej finansowej potrzebie skontrolować dalej u rodziny,
powiadomić ich o zdarzeniu, dając to
jasno do zrozumienia oszustowi.
Warto mieć w miarę pod ręką telefony kontaktowe – patrz m.in. „MS” str.
3 – do administracji, pogotowia technicznego, gazowni itp., bo proponowane przez pseudofachowców numery
kontaktowe mogą być zwykłą „ustawką”. Nie powinniśmy mieć wyrzutów
sumienia, że kogoś sprawdzamy. To
normalne przecież, że chcemy dowiedzieć się, potwierdzić, czy wszystko
odbywa się legalnie. Fachowiec z dobrymi intencjami przecież się nie obrazi, że zaczeka 2 minuty w klatce schodowej, mając do wykonania zleconą
pracę…
rg

s-566/05-22

s-558/5-22

„fachowcy” przeprowadzający remont
u sąsiada z dołu, chcący usunąć awarię, „policjanci”, „agenci CBA i CBŚ”,
czy cwaniacy wykorzystujący metodę
„na wnuczka” w opałach.
Bądźmy w miarę możliwości czujni i ostrożni. Zarówno w kontaktach
bezpośrednich, jak i telefonicznych.
Dzisiejsi wyłudzacze pieniędzy swoje
metody wypracowali do perfekcji i na
oszustwo łapią się nie tylko osoby starsze – choć tych jest najwięcej, ale i wydawałoby się czujniejsze młodsze pokolenie. Ba, „w dobrze opowiedzianą
bajkę” potrafią uwierzyć osoby pracujące w branży, pracownicy administracji, dziennikarze czy nawet (!) policjanci po pracy. Tak. To tylko pokazuje, jak
ciężko współcześnie rozpoznać osoby,
mające czyste intencje i jak skuteczne
są sposoby na wiarę ludzi, wpłynięcie
na ich emocje, by ulegli i… wpuścili do
mieszkania, wypłacili gotówkę, przekazali zaliczkę, podpisali umowę….
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FIGURKI BETONOWE MROZOODPORNE DO OGRODU, DOMU I NA BALKON

Siemianowice Śląskie, ul. Kasztanowa 8 - osiedle „Tuwima”
s-569/8-21

telefon kontaktowy 603 800 139

Figurki różnych
rozmiarów

150
wzorów
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ul. Jana Pawła II 13, Poniedziałek-piątek
8.00-21.00, sobota 8.00-20.00, niedziela
9.00-20.00
tel. 32 761-11-00
ul. Andersa 1, Poniedziałek - Piątek
7.00-21.00, sobota 8.00-15.00,
tel. 32 228-28-89
ul. Wł. Jagiełły 4, Poniedziałek-sobota
9.00-21.00, niedziela 10.00-17.00
tel. 517 446 651
ul. Jaworowa 2, Poniedziałek-piątek
7.30-18.30, (dojście od ulicy Grabowej)
sobota 8.00-13.00
tel. 32 228-21-46
ul. ks. J. Kapicy 8, Poniedziałek. - piątek
8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, niedziela 10.00 - 18.00
tel. 695 988 988
ul. ks. J. Kapicy 10, Poniedziałek-piątek
8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, niedziela 9.00-18.00,
tel. 32 229-21-40
ul. Kościelna 39, Pon.-pt. 8.00-20.00,
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

KAMIENIARSTWO

Cena
producenta
- bez
podatku
VAT

Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka
Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20
tel. 32 228-55-32
667 955 248
www.lechkam.pl

s-639/4-20

ul. Kościelna 61, Poniedziałek-piątek
7.00-18.00, sobota 7.30-12,30
tel. 32 229-01-71

ul. Olimpijska 2, Poniedziałek-piątek
8.00-19.00, sobota 8.00-13.00
tel. 32 762-82-43

ul. 1. Maja 5, Poniedziałek-piątek 8.0019.00, sobota 9.00-14.00
tel. 32 220-00-74

ul. Jana Pawła II 1, Poniedziałek-piątek
7.30-19.00, sobota 8.00-14.00
tel. 32 765-96-69

ul. Niepodległości 23, Poniedziałek-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00
tel. 32 228-01-60

ul. Śląska 6, Poniedziałek-piątek
7.00-19.00, sobota 8.00-13.00
tel. 32 228-20-07

ul. Niepodległości 29, Poniedziałek-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-18.00
tel. 32 228-33-70

CAŁODOBOWA
ul. Śląska 13
 	

ul. Okrężna 19, Poniedziałek-piątek
8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 	 tel. 733
015 804

ul. W. Wróblewskiego 28,
Poniedziałek-piątek 8.00-18.30,
sobota 8.00-13.00
tel. 32 228-80-40

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

ul. Wyzwolenia 17, Poniedziałek-piątek
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00
tel. 32 228-43-46

Połam głowę
SUDOKU

Rozwiązanie SUDOKU polega na
wpisaniu brakujących cyfr w ten
sposób, by w każdym poziomym
rzędzie i w każdej pionowej kolumnie 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 wpisana tylko raz.
Na łamach „MS” publikować będziemy sudoku o różnym stopniu trudności. Ciekawi jesteśmy Państwa opinii.

tel. 32 204-66-22

SUDOKU 5/22
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RÓŻNE
KUPIĘ antyki, starocie, akordeon,
tel. 518 228 772
SPRZEDAM ogród z charakterem,
R.O.D. „Barbórka”, 392 m2, ozdobą
ogrodu są świerki srebrzyste i sosny,
tel. 507 228 333
MIESZKANIOWE
BYTKÓW, osiedle „Młodych” - posiadam kawalerkę do wynajęcia po kapitalnym remoncie,
tel. 600 992 301
KUPIĘ 2-pokojowe mieszkanie,
tel. 881 652 241
KUPIĘ mieszkanie za gotówkę, osoba
prywatna, 2-3-pokojowe, Bytków, może być do remontu, tel. 888 989 989

A.A. MYCIE okien, sprzątanie
domów, firm przez osoby z Ukrainy,
które chcą się usamodzielnić, zarobić
na własne utrzymanie. Rozmawiamy
w j. polskim,
tel. 608 632 602
A.A. EKSPRESOWE usuwanie
awarii wodno-kanalizacyjnych,
tel. 506 601 278
A.A. GAZ – serwis – naprawa,
konserwacje, wymiana piecyków
łazienkowych i kuchennych, centralne
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9,
tel. 606 596 765
A.A. KOMPLEKSOWE remonty
łazienek i mieszkań, kosztorysy,
projekty, prace donafinsowywane
z PFRON-u, faktury, doradztwo,
20 lat praktyki,
tel. 506 601 278
A.A. WYMIANA instalacji wodnej,
c.o. oraz grzejników. Tanio!,
tel. 513 689 048
AWARIE elektryczne, wymiana tablic
licznikowych - bezpiecznikowych,
instalacje elektryczne, wymiana,
modernizacja,
tel. 662 653 111
CZĘŚCI do AGD, piece gazowe
i 1001 innych drobiazgów.
Sklep „Paula”, ul. Oświęcimska 4B,
tel. 533 336 454

27
KUPIĘ mieszkanie oraz garaż, może
być do remontu, pomogę w formalnościach, płatne gotówką,
tel. 786 223 163

POSIADAM do wynajęcia M-4 na ul.
Przyjaźni,
tel. 889 535 081

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach
Śląskich,
tel. 508 215 355

WYNAJMĘ mieszkanie, Michałkowice,
tel. 503 410 408
SAMOCHODOWE

KUPIĘ mieszkanie lub dom w Siemianowicach Śl. lub okolicy. Może być
z obciążeniami lub do remontu. Natychmiastowa płatność gotówką. Kontakt
tel. 602 858 602
KUPIĘ mieszkanie 3-4-pokojowe na
Bytkowie, do remontu lub odświeżenia, osoba prywatna, tel. 663 237 801
MIESZKANIE kupię, tel. 509 954 191
OSIEDLE „Chemik” 3 pokoje /M-4/ zamienię na mniejsze do drugiego piętra,
tel. 692 783 248
POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia w Siemianowicach Śląskich,
tel. 508 215 355

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

AUTA KUPIĘ, auto skup,
tel. 509 954 191
GARAŻ do wynajęcia na os. Korfantego naprzeciwko Autokliniki,
tel. 690 455 466
GARAŻ zamienię Jagiełły 33 na 15,
tel. 512 197 721
KUPIĘ każdy samochód,
tel. 660 476 276
ZAMIENIĘ garaż murowany z prądem
przy ul. Boh. Westerplatte (Wieczorka)
na podobny na os. Gansińca,
tel. 503 346 662

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, tapicerki karcherem, skuteczne odplamianie, Siemianowice Śl., tel. 604 243 950

REMONTY łazienek, kompleksowe
wykończenie wnętrz, tel. 511 155 004

CZYSZCZENIE tapicerek dywanów,
wykładzin, solidnie, tel. 606 274 056

REMONTY mieszkań, łazienek itp.,
tel. 511 155 004

DEKARZ. Usługi blacharskodekarskie,
tel. 601 447 578tel. 502 362 393

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

ELEKTRYCZNE usługi, usuwanie
awarii, modernizacje tablic
bezpiecznikowych,
tel. 880 587 111
ELEKTRYCZNE usługi,
tel. 502 362 393
JUNKERS, Termet, Neckar, Vaillant.
Naprawa, czyszczenie, montaż, konserwacja, wymiana, tel. 733 336 959
MALOWANIE, tapetowanie, panele,
tel. 698 190 221
PIECE gazowe - naprawa,
szczelność, awarie instalacji,
tel. 601 477 527
PRZEPROWADZKI kompleksowe,
utylizacja zbędnych rzeczy,
tel. 531 944 531, 32 220-64-27
PRZEPROWADZKI, transport
i utylizacja rzeczy, tel. 508 290 245
REGULACJA okien PCV, wymiana
i naprawa uszczelek,
tel. 602 314 720

TELEWIZORY, naprawa u klienta,
gwarancja na usługi. Siemianowice Śląskie – dojazd bezpłatny. Anteny cyfrowe. Czynne 9:00 do 20:00 oprócz niedziel, tel. 32 228-26-75, 601 347 250
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
ZABUDOWY wnęk, montaż paneli,
sufity podwieszane, gładzie, kafelkowanie, tel. 32 245-95-87, 504 593 016
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
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MOJA KUCHNIA
nowalijek. Warto jak najczęściej wprowadzać je do naszego menu.
Pasta z rzodkiewką i szczypiorkiem – Pół pęczka rzodkiewek, pudełko serka homogenizowanego albo
ziarnistego, dwie młode cebulki, trochę różnokolorowej papryki. Warzywa
siekamy i mieszamy z serkiem. Moż-

Czas na
nowalijki
na całość posolić i dodać odrobinę pieprzu, ale niekoniecznie.
Cebula w kożuszku – 3 wielkie cukrowe cebule, 2 szklanki mąki, 1 szklanka mleka, 1 jajko, 2 ząbki czosnku, sól,
pieprz, 1/4 l oliwy do smażenia, parę rzodkiewek i szczypiorek. Do miski
wsypujemy mąkę, dodajemy jajko i mleko. Mieszamy aż nie będzie grudek.
Ciasto można przyprawić szczyptą soli i pieprzu, a dla dodania pikanterii dwoma ząbkami drobno posiekanego czosnku. Cebule obieramy i kroimy w okazałe talarki. Na głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę, a obtoczone w cieście talarki
wrzucamy na olej. Smażymy do uzyskania mocno rumianego koloru. Całość, po
wyłożeniu na talerz posypujemy posiekanym szczypiorkiem i ozdabiamy rzodkiewką. Takie przekąski możemy przygotowywać również z innych warzyw.
Przepyszna zapiekanka z ziemniaków – 1 kg ziemniaków, 4-5 cebul średniej wielkości, dwie szklanki startego,
żółtego sera, kawałek wędzonego boczku - około 20 dag, dwie garście posiekanego szczypiorku, dwie szklanki mleka,
sól, świeżo zmielony pieprz, szczypta
chilli w proszku, odrobina oleju. Ziemniaki obrać i ugotować. Ostudzić i pokroić
w plastry. Cebule, boczek obrać, pokroić
w plastry. Cebulę wraz z boczkiem podsmażyć na odrobienie oleju. Do garnka wlać mleko, dodać dwie duże szklanki startego sera żółtego i dwie garście
szczypiorku. Ten mleczno-serowy sos
posolić, popieprzyć i dodać chilli. Gdy
ser rozpuści się w mleku - sos jest gotowy. Włożyć część ziemniaków do naczynia żaroodpornego, na to włożyć boczek
z cebulką i polać sosem. I tak aż do wyczerpania składników. Zapiekać w piekarniku nagrzanym do temperatury 180
stopni przez około 20-30 minut.
pes
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Chociaż Raphanus sativus – rzodkiewka i Allium schoenoprasum –
szczypiorek są dostępne właściwie
przez cały rok, to jednak są to bezdyskusyjni przedstawiciele wiosennych

O CZY
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Jaki jesteś
dla ludzi?
Twoja towarzyska
natura powoduje, że
lubisz ludzi i kontakty towarzyskie są Ci
bardzo potrzebne do dobrego samopoczucia. Nie nawiązujesz jednak,
a już jeśli, to bardzo rzadko długotrwałych przyjaźni. To, czego Ci najbardziej potrzeba, to kompani do imprez.
Twój stosunek do
ludzi jest obojętny,
czasem krytyczny.
Najczęściej bywa,
że jesteś bardziej surowy w ocenie
bliźnich, niż samego siebie. Ludzie
też specjalnie się do Ciebie nie garną,
wyczuwają, że wolisz samotność, niż
kontakty z innymi.
Nie ma bardziej towarzyskich ludzi, niż
Bliźnięta. Chętnie nawiązują kontakty i po
paru dniach uważają kogoś niedawno poznanego za przyjaciela. Ktoś, kto
brałby to na poważnie, popełni przykrą
pomyłkę, Bliźniak równie szybko, jak
nawiązuje kontakty, je zrywa.
Panowie,
a już
szczególnie
Panie
urodzone pod Rakiem
mają do ludzi bardzo
życzliwe podejście. Już w szkole nawiązują przyjacielskie kontakty, które
trwają latami. Często jednak spotykają je zawody, inni bowiem nie zawsze
odpłacają tą samą monetą.
Lew przeważnie lubi ludzi, a szczególnie
ceni u innych inteligencją, błyskotliwość,
oczytanie. Wysoko sobie ceni partnerów do dyskusji na interesujące go tematy. Bardzo jest zadowolony, jeśli
w takiej wymianie poglądów zajmuje
pierwsze miejsce.

To, co cechuje najbardziej ludzi urodzonych pod znakiem Panny w kontaktach z innymi, to opiekuńczość. To
spod tego znaku wywodzą się dziadkowie, którzy mają coś dobrego dla
wnuka, a gdy wychodzi wołają – nie
zapomnij o szaliku.
Jeśli urodziłeś się
pod tym znakiem lubisz ludzi i chętnie
pomagasz komuś,
kto znalazł się w trudnej sytuacji. Ty
też jesteś lubiany, a Twoje społeczne inicjatywy często znajdują nie tylko
uznanie, ale i naśladowców.
Pracowity, aktywny
Skorpion byłby bardziej
akceptowany
przez otoczenie, gdyby potrafił wyzbyć się swojej podejrzliwości w stosunku do innych i upatrywaniu w każdym potencjalnego wroga. A może warto spróbować?
Wesoły, towarzyski, pogodny człowiek spod znaku
Strzelca, pełen różnych inicjatyw towarzyskich, jest ogólnie lubiany i akceptowany. Jednak jego sukcesy towarzyskie czasem mu
szkodzą, wzbudzają bowiem nawet
zazdrość.
Ludzie urodzeni
pod znakiem Koziorożca mają do innych
życzliwe podejście,
nie dopatrują się, jak mówi przysłowie
„dziury w całym”. Może pewnym minusem jest, że najczęściej otaczają się
tymi, którzy mogą im być przydatni.
Zazwyczaj przystojni,
eleganccy
i dobrze wychowani ludzie spod tego
znaku są lubiani i cenieni. Panie Wodniczki cieszą się dużym powodzeniem
u panów. Czy odwzajemniają się innym tym samym? Różnie bywa.
Ludzie urodzeni pod
tym znakiem wyróżniają się szczególnie
tym, że bardzo lubią
dzieci. Maluchy też za nimi przepadają. Można nawet powiedzieć, że Ryby lepiej czują się w towarzystwie najmłodszych, niż dorosłych.
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Na krupnioki; 8. Egzamin dojrzałości; 9. Wartki w górach;
10. Fryzura jak strzecha; 11. Opłata za
mieszkanie; 12. Smaczna z kremem;
13. Nauka o moralności; 14. W płynie
hamulcowym; 16. Mowa z kielichem;
19. Miododajna w parku; 20. Ruchoma w kompasie; 21. Czepia się psiego
ogona; 22. Monotonia; 23. Owoc gagatek; 28. Poetycki okręt; 31. Etap dziejów; 32. Śląski taniec ludowy; 33. Rekrutacja do wojska; 34. Swego czasu
kinoteatr w Siemianowicach Śląskich;
35. Frygijska Demeter, bogini płodności i urodzaju; 36. Tramwajowa w Siemianowicach Śląskich. 37. Koszona na
siano.
PIONOWO: 1. Wielki bałagan;
2. Park w naszym mieście zwany „Platanami”; 3. Łagodzi go syrop; 4. Ujadanie psa; 5. Cyfrak do zdjęć; 6. Po Śląsku: babcia; 7. Gwiazdozbiór nieba południowego; 14. „Po Schodach” w Muzeum Miejskim w Siemianowicach Śląskich; 15. Zawody sportowe lub koncert; 17. Pracownia plastyczna w SCK
w Siemianowicach Śl.; 18. Zrzutka;
24. Kwiat zakochany w sobie; 25. Murzyn w gwarze śląskiej; 26. Zgrana
siódemka; 27. Racja żywnościowa;
28. Wypoczynkowy mebel; 29. Praca;
30. Wśród znanych zawodów.
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 11 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy przesyłać do 26. V. 2022 r. - na adres
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem Redakcja „Moja Spółdzielnia” – Krzyżówka nr 5/2022 (decyduje data stempla pocztowego) lub adres poczty elektronicznej redakcji
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązkową informacją w temacie wiadomości:
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Krzyżówka nr 5/2022 – decyduje data
wysłania e-maila.
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę
nr 4/2022 z hasłem – Wielkanoc pachnąca wiosną otrzymują: Betina Gluzek, zam. ul. Pocztowa 11 (I nagroda);
Barbara Kania, zam. ul. A. Zgrzebnioka 29 (II nagroda); Katarzyna Kopiasz, zam. ul. Wł. Reymonta 56 (III
nagroda). Zwycięzcom gratulujemy
i zapraszamy (z dowodem osobistym)
do działu GZM po odbiór nagród.
Fundatorem pierwszej nagrody
jest PHU MMJ Marcin Janos, a pozostałych F.H.U. TECHPOL Siemianowice Śl.
- Druga to prawdomówność. Przed
moimi drzwiami nie ma wycieraczki.

Szef przyjmuje nowego pracownika:
- W naszym zakładzie obowiązują
dwie zasady. Pierwsza to czystość. Czy
wytarł Pan buty przed wejściem do gabinetu?
- Oczywiście.

J
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Rozmawiają dwaj studenci:
- Jak mam napisać rodzicom, że
znów oblałem egzaminy?
- Napisz:... - odpowiada drugi - „Już
po egzaminach, u mnie nic nowego!”.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 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 miejsca zamieszkania wskazanego w nadesłanym rozwiązaniu) do jednorazowego losowania i publikacji jego wyniku w kolejnym wydaniu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że
mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowania, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane
do 6 miesięcy.
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Stoją dwie blondynki kolo ulicy. Jedna krzyczy:
- Taxi! Taxi!!
Na to druga:
- Zawołajmy razem!
Na to obie:
- Razem! Razem!

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 10 maja 2022 r.
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Nie tylko bloki

zęsto nad tak istotnym elementem życia Spółdzielni, jakim jest działalność społeczna, oświatowa, kulturalna czy sportowa przechodzimy
do porządku dziennego. Wiemy, że jest. Czasem lub również często korzystamy z oferty. Ot, jest. A właśnie to jest jeden z istotnych wyznaczników spółdzielczości mieszkaniowej, poza tym wiodącym, czyli gospodarką mieszkaniową. Integracja mieszkańców.

Duża część z nas patrzy na Spółdzielnię tylko przez pryzmat zarządzania budynkami i ich otoczenia. SSM
należy do grupy dużych spółdzielni mieszkaniowych. Dzięki temu były
(i są) warunki do stworzenia przestrzeni, w której można byłoby rozwijać integrację lokalnych społeczności, zainteresowania. Dom Kultury „Chemik”
wraz z Klubem „Centrum”, któremu

za 2,5 roku stuknie „pięćdziesiątka” to
miejsce spotkań ludzi w różnym wieku i z różnych osiedli. Dziś, jak się wy-

daje, w pandemicznym czy postpandemicznym czasie działalność bardzo
potrzebna, warta doskonalenia i animowania.

To dzisiaj – co w „erze przed-multimedialnej” było nie do pomyślenia –
sztuka wyciągnąć ludzi sprzed telewizorów, odciągnąć od smartfonów,
zachęcić do porzucenia codziennej
rutyny. A jednak setki mieszkańców
– tygodniowo około 500 – ma okazję korzystać z oferty przygotowanej
przez DK „Chemik” (razem z Klubem
„Centrum”) - od dzieci i młodzieży, po
seniorów czy zrzeszonych członków
funkcjonujących tu stowarzyszeń. Gorąco zachęcamy kolejnych mieszkańców do zainteresowania się ofertą albo zainspirowania, w jaki inny sposób
można dalej ją poszerzać, odpowiadając na dzisiejsze potrzeby współczesnego społeczeństwa.
Rafał Gezywocz
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Zielony Konkurs 2022 startuje!

To

już ten czas. Niniejszym ogłaszamy rozpoczęcie kolejnej edycji Zielonego Konkursu. Ukwiecone balkony i obejścia domów mile widziane!

Hermana Wróbla 4

Władysława Jagiełły 1

Walerego Wróblewskiego 69
Oko na zieleń
Wielbiciele ładnych balkonów i zagospodarowanych przydomowych ogródków zacierają ręce, debatują nad tym,
jak ma wyglądać ich ukochany kącik,

cza w szczytowych miesiącach pandemii. A nuż ktoś włoży w balkon swój pomysł i nagle okaże się, że był to „strzał
w dziesiątkę” albo gdzieś, coś ładne-

a wnioski przenoszą gdzie trzeba…
W Spółdzielni takich osób nie brakuje.
Ba, mamy nadzieję, że w tym roku to
grono jeszcze bardziej się powiększy
– tak było w minionych latach, zwłasz-

Walerego Wróblewskiego 55

go u kogoś podpatrzy i przeniesie na
grunt przy swoim budynku, który zamieszkuje. Tak jak co roku, będziemy
przeczesywali osiedla w poszukiwaniu
takich wyróżniających się balkonów
i przydomowych ogródków. Jesteśmy
pewni, że mieszkańcy po raz kolejny nie zawiodą! Dla własnej satysfakcji, lepszego samopoczucia, ale i niejako przy okazji dla przyjemności innych.
Na dzień dobry publikujemy wiosenne ujęcia kilku przydomowych ogródków z różnych osiedli SSM oraz zdjęcie
fragmentu klombu w strefie rekreacyjno-wypoczynkowej w os. „Węzłowiec”.
Zachęcamy równocześnie innych
współmieszkańców – z wszystkich
osiedli, do podpowiadania, gdzie takowe ogródkowe czy balkonowe perełki się znajdują – chętnie je pokażemy
– tuż przed i w trakcie kwitnienia
(tel. 661 229 858, ssm@poczta.fm). rg

Marii Skłodowskiej-Curie 19

s-551/4-20
Zapraszamy do salonów Orange

lub kontaktu z Doradcą: 507 466 301

Przypominamy,
że na adres:
gzm@ssm.siemianowice.pl

można nadsyłać
pocztą elektroniczną

BEZPOŚREDNIE UWAGI,
PROBLEMY

dotyczące działu GZM

Segregując śmieci
– oszczędzasz Swoje pieniądze
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

s-532/5-22

Siemianowice Śl., ul. Śląska 30, kontakt 32 22 900 02
Siemianowice Śl., ul. Jagiełły 4 (CH Atrium), kontakt 733 844 834

