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Elewacje i zieleń Wstrzelili się w okienkoElewacje i zieleń Wstrzelili się w okienko

Spółdzielnie idą…  Jak Siemianowice...Spółdzielnie idą…  Jak Siemianowice...

Na Zebrania czasNa Zebrania czas
Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają na Zebrania 

Osiedlowe Członków i Mieszkańców SSM – harmonogram i porządek obrad czytaj str. 5.

Za nami dwa lata naznaczone różnorakimi obostrze-
niami sanitarnymi związanymi z pandemią koronawirusa 
– stąd i przerwa w zebraniach.

Zniesienie stanu epidemii i szykan z tym związanych, 
ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego powoduje, że 
wracamy do normalności. Niestety cieniem kładą się na niej 
rosyjskie działania wojenne w Ukrainie. Miejmy nadzieję, że 
szybko przeminą.

RN SSM zwraca się do Państwa z apelem o szero-
ki i aktywny udział w tych Zebraniach. W ich trakcie 
przedstawione zostaną materiały odnoszące się do mi-
nionego czasu na osiedlach. 

SSM to nasza samorządowa organizacja mieszkanio-
wa. Spółdzielcze osiedla, co każdy może dostrzec, są co-
raz ładniejsze. To zasługa wszystkich zamieszkałych i są-
dzimy, że mamy powód do dumy. Mimo wykonawczych 
problemów wykonaliśmy setki prac, których wspólnym mia-
nownikiem jest troska o bezpieczeństwo, komfort zamiesz-
kania i poprawa estetyki klatek schodowych, domów, ca-
łych osiedli. Remontujemy drogi i chodniki, wykonujemy no-

we miejsca parkingowe, przy budynkach przybywa ziele-
ni. Tworzymy nowe miejsca do gry i zabaw dla dzieci i mło-
dzieży a także i siłownie pod chmurką dla osób starszych. 
Jako jedna z nielicznych spółdzielni w Polsce budujemy do-
my i sukcesywnie oddajemy do użytku nowe mieszkania. 
Widać wiele ocieplonych budynków o pięknych elewacjach. 

To wszystko, co wykonujemy, kosztuje, a nasze środki po-
chodzące głównie z naszych opłat są ograniczone i uniemoż-
liwiają przyspieszenie robót czy też zwiększenie ilości zadań. 
Stąd tym bardziej z ogromną troską musimy podchodzić do 
wspólnego mienia. Niestety, we znaki dają się wandale bez-
myślnie niszczący to, co nasze, to, co wspólne, to, co powinno 
nas cieszyć i służyć długo bez konieczności ponoszenia do-
datkowych nakładów finansowych na zbędne naprawy.

Mamy świadomość ogromu potrzeb i dlatego też: 
Troszczmy się razem o nasze mienie, umacniajmy 

wzajemny szacunek
i dobrosąsiedzkie relacje – dach mamy wspólny.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej
Wiesław Jaźwiec,   Przewodniczący RN SSM

Fotowoltaika w SSMFotowoltaika w SSM
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MIESZKAŃ-BIUR
utylizacja mebli, sprzętu AGD, itp.

32 220 64 27 kom. 531 944 531  

PRZEPROWADZKI
kompleksowe 

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

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Dbaj o swoje Dbaj o swoje 
RRęce opadają, gdy ogląda się te 

zdjęcia. Nie potrzebują one ko-
mentarza poza stwierdzeniem: Na-
prawa kosztuje.

Tekst i zdjęcia dedykujemy także 
wszystkim mieszkańcom, by zaczę-
li natychmiast reagować, gdy widzą, 
że ktoś... coś niszczy. Niszczy coś, co 
mogłoby spokojnie służyć, gdyby nie 
jakieś osiłki.

Przypomnijmy, że każda celowa de-
wastacja czegoś, co mogłoby służyć 
miesiącami, latami to zbędne wydatki 
nawet, jeżeli koszt wynosi parę złotych. 

Te parę złotych przemnożone przez 
ilość bezmyślnie i niepotrzebnie nisz-
czonych przedmiotów przekłada się 
na znaczące już kwoty, które nie jeden 
chciałby mieć. Ten koszt, który pokry-
wamy z naszych wpłat, to zbędne wy-

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

Zapraszając do lektury odbierajmy 
wykaz jako listę niepotrzebnych wy-
datków.

Nagrody czekają
Przypominamy, że non stop aktualna 

jest oferta Zarządu nagradzania kwo-

tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, to 
znaczy zakończone albo wyrokiem są-
du, albo ugodą ze sprawcą, który zobo-
wiąże się do naprawy zniszczeń i pokry-
cia wszelkich kosztów swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, bo nie zamierza pobłażać nisz-
czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić się nad ofertą, 2 tysiące pie-
chotą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamie-
rza przekazać takie informacje, to na-
leży składać je pisemnie, bądź tele-
foniczne w Dziale GZM, tel. 32 6091-
405. Dyskrecja zapewniona.

A w osiedlach zanotowano:
„Młodych”

- siłownia na wolnym powietrzu 
– zniszczono jedną z ławek,

- Bohaterów Westerplatte 8 – wyrwa-
no zawias w drugich drzwiach wej-
ściowych, wybito szybę w drzwiach 
windy,

- Niepodległości 32 – uszkodzono 
samozamykacz w drzwiach wej-
ściowych.

„Węzłowiec”
- Władysława Jagiełły 37-39, plac 

zabaw – zniszczono jedną z ławek.
„Centrum”

- Ryszarda Gansińca, plac zabaw 
– uszkodzono ogrodzenie,

- Komuny Paryskiej 5 – stłuczono 
lustro i wyrwano uchwyt w dźwigu 
osobowym.

 pes

3030 maja odbyło się kolejne 
w tym roku posiedzenie 

Rady Nadzorczej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rada Nadzorcza po wcześniejszych 
obradach Komisji stałych przyjęła na-
stępujące dokumenty:

- wyniki działalności gospodarczo-finan-
sowej SSM za 3 miesiące 2022 r. 

- analizę stanu zaległości w „opłatach 
czynszowych” na dzień 30. 04. 2022 r. 

Rada uchwaliła ponadto:
- Regulamin konkursu ofert na roboty 

remontowo-budowlane oraz inwesty-

cyjne na rzecz Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej”,

- zmiany w treści Regulaminu Zebrań 
Osiedlowych Członków Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz miesz-
kańców danego osiedla” tekst jednolity 
Regulaminu publikujemy od str. 6.

RN SSM zatwierdziła harmonogram 
Zebrań Osiedlowych Członków Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej oraz mieszkańców danego osiedla 
na 2022 r. – czytaj str. 5 pes

Obradowała RN SSM

Przyjęto harmonogram, Przyjęto harmonogram, 
regulaminyregulaminy
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CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM

na następne dyżury 

zapraszają

we wrześniu

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

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

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy i Lokali Użytkowych  
 32-6091-496

dz.czlonkowski@ssm.siemianowice.pl
poniedziałki: godz. 11.00-17.00
wtorki, środy: godz. 10.00-14.30
piątki: godz. 8.00-13.00

Dział Czynszów
 czynsze@ssm.siemianowice.pl
poniedziałki:  godz. 7.30-17.00 32-6091-490
wt. śr.: godz. 7.30-14.30 32-6091-495
piątki: godz. 7.30-13.00 32-6091-497
Dział Inwestycji  32 6091-467
Rozliczenia C.O.  32-6091-480
Dział Ekonomiczny  32 6091-431
Dział Wkładów Mieszkaniowych 32-6091-494 
poniedziałki:  godz. 11.00-17.00
wtorki:  godz. 10.00-14.30
środy:  godz. 7.30-14.30
piątki: godz. 10.00-13.00

Pełnomocnik do spraw technicznych  32-6091-406

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

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

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE:
godz. 22.00-7.00 993

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

POGOTOWIE GAZOWE: 992

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

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

Policja 112
Straż Pożarna   112
Pogotowie Ratunkowe 999, 112

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 32-220-01-80

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

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

ADM – telefony i adresy e-mailowe 
„BAŃGÓW” tel. 32-228-13-01 
 bangow@ssm.siemianowice.pl
„CENTRUM” tel. 32-228-17-39 
 centrum@ssm.siemianowice.pl
„CHEMIK” tel. 32-228-57-78 
 chemik@ssm.siemianowice.pl
„MICHAŁKOWICE” tel. 32-228-57-38 
 michalkowice@ssm.siemianowice.pl
„MŁODYCH” tel. 32-228-39-47 
 mlodych@ssm.siemianowice.pl
„TUWIMA” tel. 32-228-45-47 
 tuwim@ssm.siemianowice.pl
„WĘZŁOWIEC” tel. 32-228-52-52 
 wezlowiec@ssm.siemianowice.pl

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

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

Po z a  g o d z i n am i  p r a c y  z a r ówno  S p ó ł d z i e l n i ,  j a k  i  P o g o t ow i a P o z a  g o d z i n am i  p r a c y  z a r ówno  S p ó ł d z i e l n i ,  j a k  i  P o g o t ow i a 
T e c h n i c z n e g o  w  s p r awach  awa r y j n y c h  k o n t a k t u j emy  s i ę T e c h n i c z n e g o  w  s p r awach  awa r y j n y c h  k o n t a k t u j emy  s i ę 

z  M i e j s k im  C e n t r um  Z a r z ą d z a n i a  K r y z y s owego  -  3 2  2 2 0 - 0 1 - 8 0z  M i e j s k im  C e n t r um  Z a r z ą d z a n i a  K r y z y s owego  -  3 2  2 2 0 - 0 1 - 8 0

Godziny pracy Spółdzielni, w tym administracji - kontakt telefoniczny:
poniedziałek 7.00-17.00; wtorek, środa czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00

Godziny pracy poszczególnych działów, patrz obok: Ważne telefony
W sprawach pilnych, poza godzinami pracy kontaktujemy się  

z Pogotowiem Technicznym SSM

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

- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

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

Osiedle „Młodych”
- pierwszy poniedziałek miesiąca w go-

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

- każdy drugi poniedziałek miesiąca 
od 1600 (siedziba administracji)

Osiedle „Bańgów”
- każdy ostatni wtorek miesiąca 

przed lub w trakcie zebrania - zebra-

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

Osiedle „Chemik”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

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

Osiedle „Centrum”
- każdy pierwszy poniedziałek mie-

siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle im J. Tuwima
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury członków Rad Osiedli

Członkowie Rad Osiedli zapraszają

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

W określone dni i godziny, zazwyczaj przy okazji comiesięcznych posiedzeń 
Rad Osiedlowych można przyjść, przedstawić problemy, pomysły lub rozwiąza-
nia, które dotyczą naszej Spółdzielni. Głos Rad Osiedli ma znaczenie między in-
nymi przy ustalaniu priorytetów rocznych planów remontów czy kierunków dzia-
łania w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. To też organ doradczy SSM. 
Jej członkowie to równocześnie mieszkańcy osiedli spółdzielczych.
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  ogłasza konkurs ofert  
na stawkę eksploatacyjną  

na mieszkanie znajdujące się na 1 kondygnacji budynku przy

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

Mieszkanie posiada 2 pokoje, kuchnię bez okna, łazienkę z umywalką, WC i prysznicem.

W związku z powyższym do dnia 30. 06. 2022 r. w siedzibie SSM można składać pisemne oferty
(w zamkniętych kopertach z dopiskiem „OFERTA NAJMU KOMUNY PARYSKIEJ 3/1”) zawierające:
- proponowaną stawkę czynszu za 1 m2,
- Imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu,
- oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu,
- zaświadczeniem o zatrudnieniu i uzyskanych dochodach brutto za okres ostatnich 6-ciu miesięcy,
- oświadczenie o przywróceniu mieszkania do stanu pierwotnego po zakończeniu umowy najmu, bądź 

pozostawienie środków na jego odnowienie.

Minimalna stawka oferowanego czynszu wynosi 26,50 zł/m2/m-c.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za: 
- centralne ogrzewanie,
- wodę i kanalizację wg zużycia,
- wywóz nieczystości,
- opłat stałych z tytułu dostawy wody, konserwacji instalacji: CW i wentylacyjnej, anteny zbiorczej, oraz wpłat 

na fundusz remontowy podstawowy, fundusz remontowy centralny-celowy, utrzymania mienia wspólnego, opłaty 
przekształceniowej gruntu i podatku od nieruchomości – ok.150 zł/m-c.
Umowa najmu wyklucza możliwość podnajmu mieszkania osobom trzecim pod rygorem jej natychmiastowego 
wypowiedzenia. Oferty przesłane faksem lub e-mailem są nieważne. 
Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wniesienie kaucji zabezpieczającej przyszłe 
płatności, w wysokości trzykrotności miesięcznego oferowanego czynszu bez opłat za media,
Komisja kwalifikacyjna powołana przez Zarząd Spółdzielni oceni oferty pod kątem kompletności i spełnienia ww. 

wymogów i wyłoni najemcę lokalu.
Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, na każdym etapie postępowania, bez podania uzasadnienia.

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

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

Wykonane zadanie spotkało się 
z mieszanym odbiorem lokalnej spo-
łeczności „Chemika”. Były głosy zrozu-

mienia, ale i pojawiły się pytania, wąt-
pliwości: „po co, ni stąd ni zowąd?” lub 
uszczypliwe komentarze typu: „a taki 

był fajny trawnik”, „z jednej strony robią 
łąki kwietne, z drugiej betonują”, „dro-
ga do nikąd”, „wyrzucone pieniądze”.

W funkcjonowaniu Spółdzielni bardzo 
ważne jest patrzenie na budynki czy 
osiedla nie tylko przez pryzmat tego, 
by estetycznie wyglądały, ale szcze-
gólnie pod takim kątem, by mieszkało 
się w nich jak najbezpieczniej. Zadania 
te jednak zazwyczaj mocno obciążają 
fundusze remontowe osiedli, które nie 
są nieograniczone. Można mieć wątpli-
wości co do zasadności realizacji takich 
inwestycji do pojedynczych budynków, 
bazując na swojej wiedzy o ilości zda-
rzeń z udziałem strażaków, (których, 
nie ukrywajmy, jest niewiele – oby tak 
było non stop), ale decyzje straży po-
żarnej prędzej czy później muszą zo-
stać wdrożone w życie mimo wszystko, 
czego dowodem jest ta najświeższa.

Zrealizowane w maju zadanie przy 
ulicy Walerego Wrólewskiego 59 
wpisuje się w szereg działań Spół-
dzielni ostatnich lat, zmierzających do 
poprawy sytuacji na drogach dojazdo-
wych (ppoż.) do budynków.  rg

Jest dojazd
W maju przy ulicy Walerego Wróblewskiego 59, os. „Chemik”, wykonano 

utwardzony dojazd pożarowy do budynku. To pokłosie decyzji straży 
pożarnej nakazującej Spółdzielni zapewnienie możliwości prowadzenia po-
tencjalnych działań ratowniczo-gaśniczych przy wspomnianym adresie.
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Przebieg Zebrania Osiedlowego jak i jego zadania i kompetencje określa przyjęty Regulamin.  

Dla przypomnienia publikujemy jego początkowe postanowienia określające zasady uczestnictwa.
§ 1.

Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej działa na podstawie:
- Statutu Spółdzielni § 35 i § 36 ust. 2.
- Niniejszego Regulaminu

§ 2.
1. W Zebraniu uczestniczą członkowie posiadający prawo do lokalu na terenie objętym działaniem danego osiedla.
2. W Zebraniu mogą uczestniczyć również osoby posiadające prawo odrębnej własności w danym osiedlu, 

niebędące członkami Spółdzielni, jednak bez prawa otrzymania mandatu oraz prawa głosu i prawa do 
bycia wybieranymi.

3. Jeżeli Członkowi przysługuje jednocześnie:
1) prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego – podstawę zaliczenia do określonego osiedla stanowi 

miejsce położenia lokalu mieszkalnego,
2) prawo do dwóch lub więcej lokali mieszkalnych lub użytkowych – podstawę zaliczenia do określonego 

osiedla stanowi miejsce położenia lokalu, do którego prawo zostało nabyte najwcześniej.
4. Każdy Członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym Zebraniu Osiedlowym – przysługuje mu jeden głos. (…)

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli Siemianowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej zapraszają na Zebrania Osiedlowe SSM

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad i wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w 2020 – 21 r.

5. Sprawozdanie kierownictwa Osiedla:
- z realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu w 2020 r.
- z działalności Administracji Osiedla w 2020 – 21 roku i zamierzeń na rok 2022.

6. Dyskusja.

7. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej, wraz z przyjęciem wniosków.

8. Zakończenie Zebrania.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH SSM – czerwiec 2022

Lp. TERMIN ZEBRANIA OSIEDLE MIEJSCE ZEBRANIA

1
13. 06. 2022 r. godz. 1700

(poniedziałek)
„MŁODYCH”

Dom Kultury
„Chemik”

2
14. 06. 2022 r. godz. 1700

(wtorek)
„WĘZŁOWIEC”

Dom Kultury
„Chemik”

3
20. 06. 2022 r. godz. 1700

(poniedziałek)
„CHEMIK”

Dom Kultury
„Chemik”

4
20. 06. 2022 r. godz. 1700

(poniedziałek)
„CENTRUM”

Klub
„Centrum”

5
21. 06. 2022 r. godz. 1700

(wtorek)
im. J. TUWIMA

Dom Kultury
„Chemik”

6
21. 06. 2022 r. godz. 1700

(wtorek)
„MICHAŁKOWICE”

Pałac Rheinbabenów
„Zameczek w Michałkowicach”

ul. Oświęcimska 1

7
22. 06. 2022 r. godz. 1700

(środa)
„BAŃGÓW”

SP nr 16 
ul. K. Szymanowskiego 11
- wejście od strony boiska
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REGULAMIN
ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW 

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
ORAZ MIESZKAŃCÓW DANEGO OSIEDLA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Zebranie Osiedlowe Członków Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej działa na podstawie:

- Statutu Spółdzielni § 35 i § 36 ust. 2.
- Niniejszego Regulaminu

§ 2.
1. W Zebraniu uczestniczą członkowie posiadający prawo do 

lokalu na terenie objętym działaniem danego osiedla.
2. W Zebraniu mogą uczestniczyć również osoby posiadające 

prawo odrębnej własności w danym osiedlu, niebędące 
członkami Spółdzielni, jednak bez prawa otrzymania 
mandatu oraz prawa głosu i prawa do bycia wybieranymi.

3. Jeżeli członkowi przysługuje jednocześnie:
1) prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego – 

podstawę zaliczenia do określonego osiedla stanowi 
miejsce położenia lokalu mieszkalnego,

2) prawo do dwóch lub więcej lokali mieszkalnych lub 
użytkowych – podstawę zaliczenia do określonego 
osiedla stanowi miejsce położenia lokalu, do którego 
prawo zostało nabyte najwcześniej.

4. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednym 
Zebraniu Osiedlowym – przysługuje mu jeden głos.

5. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni co najmniej raz 
w roku.

6. O miejscu, terminie i godzinie Zebrania powiadamia się 
członków SSM i mieszkańców danego osiedla poprzez 
umieszczenie ogłoszenia na klatkach schodowych, stronie 
internetowej lub gazetce „Moja Spółdzielnia”, na co 
najmniej 7 dni przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem 
Zebrania.

I. ZAKRES DZIAŁANIA
§ 3.

1. Do uprawnień Zebrania Osiedlowego należy:
1) wybieranie i odwoływanie członków Rady Osiedla,
2) zapoznawanie się z okresowymi sprawozdaniami Rady 

Osiedla i Kierownika Osiedla,
3) wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych 

organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni 
a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków 
wchodzących w skład Osiedla.

II. TRYB OBRADOWANIA
§ 4.

1. Obrady Zebrania Osiedlowego otwiera Przewodniczący 
Rady Osiedla bądź wyznaczony przez niego zastępca.

2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Zebrania 
Osiedlowego w składzie: Przewodniczący, sekretarz, 
dwóch asesorów.

§ 5.
1. Zebranie Osiedlowe (w zależności od przyjętego porządku 

obrad) powołuje:

1) Komisję Skrutacyjno-Wyborczą w składzie 3 osobowym 
dla wykonania czynności związanych z obsługą 
głosowania.

2) Komisję Wnioskową w składzie 3 osobowym, której 
zadaniem jest rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków 
zgłaszanych przez członków.

2. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji w obu ww. 
Komisjach.

§ 6.
1. Po przedstawieniu sprawy, zamieszczonej w porządku 

obrad przewodniczący zebrania otwiera dyskusję, udzielając 
głosu w kolejności zgłaszania się.

2. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, 
która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to 
przedstawicieli Zarządu i Rady Nadzorczej.

3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza 
kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się 
wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą 
zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za i jeden 
przeciw wnioskowi.

5. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący poddaje wnioski 
pod głosowanie.

§ 7.
Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów 

i odwołania Członków Rady Osiedla.
§ 8.

1. Kandydatów do Rady Osiedla zgłaszają członkowie obecni 
na Zebraniu Osiedlowym do Prezydium Zebrania.

2. Liczbę wybieranych członków Rady Osiedla określa 
Zebranie Osiedlowe danego osiedla zgodnie z § 35 Statutu 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Kandydatem na członka Rady Osiedla może być tylko 
członek zamieszkały na terenie danego osiedla lub użytkujący 
lokal użytkowy na zasadach członkostwa Spółdzielni.

4. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na 
kandydowanie.

5. Osoba zgłaszająca kandydata, który jest nieobecny na 
zebraniu musi złożyć do Prezydium Zebrania pisemną 
zgodę zgłaszanego kandydata na kandydowanie.

6. Przed przystąpieniem do wyborów Przewodniczący 
Zebrania odczytuje listę kandydatów i przekazuje je do 
Komisji Skrutacyjno-Wyborczej celem sporządzenia listy 
wyborczej i przeprowadzenia głosowania.

§ 9.
1. Wyboru Członków Rady Osiedla dokonuje się 

w głosowaniu tajnym przez złożenie kart wyborczych do 
urny.

2. Komisja Skrutacyjno-Wyborcza przeprowadza wybory 
przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone 
są nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych do 
Prezydium Zebrania.

ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ

ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ
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3. Nazwiska na kartach do głosowania umieszczone są 
w porządku alfabetycznym.

4. Głosujący pozostawia na kartach do głosowania 
nieskreślone nazwiska osób, na które chce oddać głos.

5. W przypadku kiedy ilość nieskreślonych jest większą od 
ilości miejsc mandatowych, głos należy uznać za nieważny.

6. Czynności związane z obsługą głosowania wykonuje 
Komisja Skrutacyjna.

7. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali 
kolejno największą ilość głosów przy czym ilość 
wybranych osób musi odpowiadać ilości mandatów.

8. W przypadku niemożności wyłonienia kandydatów 
z uwagi na otrzymaną przez nich jednakową ilość głosów, 
Przewodniczący Zebrania Osiedlowego zarządza ponownie 
głosowanie nad tymi kandydatami aż do dokonania wyboru.

§ 10.
1. Zebranie Osiedlowe może odwołać członka Rady Osiedlowej 

nie wywiązującego się z przyjętych na siebie obowiązków 
przed upływem okresu, na który dokonało wyboru.

2. Odwołanie następuje przez podjęcie uchwały zwykłą 
większością głosów członków uczestniczących w Zebraniu 
Osiedlowym.

III. POSTANOWIENIA  
KOŃCOWE

§ 11.
Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte 

niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Zebrania 
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

§ 12. 
1. Obsługę Zebrań Osiedlowych prowadzą administracje osiedli.
2. Z Zebrania Osiedlowego sporządza się protokół, który 

podpisują Przewodniczący i sekretarz zebrania.
3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni.
4. Członek Spółdzielni ma prawo wglądu do protokołów 

Zebrań Osiedlowych.
§ 13.

Traci moc obowiązujący Regulamin Zebrań Osiedlowych 
Członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 6/2019 
z dnia 28 stycznia 2019 r.

§ 14.
Niniejszy Regulamin Zebrań Osiedlowych został uchwalony 

przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 22/2022 z dnia 30 maja 
2022 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

INFORMACJA
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

z siedzibą w Siemianowicach Śl. przy ul. Boh. Westerplatte 20 informuje, że
30 czerwca 2022 r. o godz. 1100 organizuje przetarg nieograniczony, 

który odbędzie się w Domu Kultury „Chemik”  
przy ul. Niepodległości 51*. 

Przedmiotem przetargu jest ustanowienie prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 31/5 – o pow. 75,72 m2 cena wywoławcza 283.900,00 zł 
2 piętro, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój

2. ul. Ryszarda Gansińca 6/4 – o pow. 37,78 m2 cena wywoławcza 117.300,00 zł 
parter, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój

3. ul. Władysława Jagiełły 7c/46 – o pow. 48,65 m2 cena wywoławcza 221.600,00 zł 
5 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój

Lokale będące przedmiotem przetargu można będzie oglądać

od 23. 05. 2022 r. do 29. 06. 2022 r.

po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z:
•  Administracją osiedla „Bańgów” pod numerem tel. 32-228-13-01 (dot. ul. Skłodowskiej-Curie 31/5), 
•  Administracją osiedla „Centrum” pod numerem tel. 32-228-17-39 (dot. ul. Gansińca 6/4), 
•  Administracją osiedla „Węzłowiec” pod numerem tel. 32-228-52-52 (dot. ul. Wł. Jagiełły 7c/46).

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

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

Wiąże się to ze złożeniem stosownego oświadczenia.
Osoby reprezentujące na przetargu ewentualnego nabywcę lokalu mieszkalnego zobowiązane są do posiadania 
notarialnego pełnomocnictwa.
W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wpłaconego wadium następuje na wskazany nr konta bankowego. 
W przetargu mogą brać udział tylko osoby posiadające dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości, bez osób 
towarzyszących.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.
*UWAGA - możliwa zmiana lokalizacji, prosimy o sprawdzanie na bieżąco naszej strony internetowej. 

www.ssm.siemianowice.pl
ZARZĄD  SSM

ZACHOWAJ ZACHOWAJ ZACHOWAJ
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Ponad półtorej roku od monta-
żu pierwszych paneli fotowoltaicz-
nych na budynku Spółdzielni, może-
my dziś mówić o efektach ich założe-
nia w dłuższej perspektywie czasowej. 
O spełnionych oczekiwaniach, ale i nie 
zawsze pozytywnych zaskoczeniach 
związanych z koniecznością poniesie-
nia dodatkowych kosztów. Ten swoisty 
pilotaż daje pole do rozważań, poz-
wala ocenić realne koszty finansowe 
i wymagania techniczne, a także same 
warunki produkcji energii elektrycznej 
z OZE (Odnawialne Źródła Energii). 
Nie bez znaczenia są wprowadzane 
ustawowe zmiany, które mają zarów-
no swoich zwolenników, jak i krytyków, 
którzy poddają wprost pod wątpliwość 
opłacalność nowych inwestycji. Ostat-
nia nowelizacja ustawy o OZE potęgu-

jąca te kwestie weszła w życie dwa 
miesiące temu.
Pierwszy budynek zasilany energią 

słoneczną
Pomysł na fotowoltaikę w zasobach 

Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej pojawił się w 2019 roku, 
a w październiku 2020 uruchomio-
no pierwszych 106 sztuk paneli fo-
towoltaicznych. Wybór budynku Zarzą-
du Spółdzielni przy ulicy Bohaterów 
Westerplatte 20, gdzie takowa insta-
lacja się pojawiła, nie jest przypad-
kowy. W siedzibie SSM znajduje się 
bowiem duża ilość odbiorników en-
ergii elektrycznej: oświetlenie biur, ko-
rytarzy, komputery, drukarki, zaplecze 
socjalne itp. To właściwe miejsce na 
osiągnięcie znaczących oszczędności 
wynikających z kosztów zużycia prą-

du, a tym samym obniżenie kosztów 
działalności Spółdzielni jako zarządcy. 

Spoglądając na instalację z lotu ptaka, 
a zarazem wnikając nieco w szczegó-
ły techniczne, wygląda to w ten sposób: 
na powierzchni blisko 1000 m2 (trzech 
częściach dachu) rozmieszonych zos-
tało 106 sztuk modułów fotowoltaic-
znych, każdy po 395 [W] mocy maksy-
malnej, umocowanych na konstrukc-
ji wsporczej aluminiowej. Konstrukcja 
jest typu balastowego i nie jest kotwio-
na bezpośrednio do dachu, co elim-
inuje ryzyko wystąpienia przecieków. 
Instalacja podzielona została na dwie 
części, każda podłączona jest do in-
wertera o wydajności 20 [kW], z pod-
ziałem na trzy sekcje na inwerter. Cał-
kowita moc instalacji wynosi 42 [kWp]. 
Przyjęcie takiego rozwiązania poz-
wala na działanie niezależnie każdej 
sekcji w przypadku wystąpienia awa-
rii któregokolwiek modułu. Na etapie 
projektowania zapewniono również 
przestrzeń pomiędzy rzędami paneli, 
co eliminuje możliwość wzajemnego 
zacienienia oraz pozwala na swobodny 
dostęp w trakcie prac konserwacyjnych.

Fotowoltaika w SSM
Zwiększające się corocznie koszty zakupu energii elektrycznej związa-

ne z rosnącymi cenami za prąd, a zarazem, do niedawna, dynamicz-
nie rozwijający się krajowy rynek fotowoltaiczny, skłaniają do głębszych 
rozważań w temacie pozyskiwania „zielonej energii”, czyli prądu z energii 
słonecznej za pośrednictwem paneli fotowoltaicznych w zasobach Siemi-
anowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

O wnioski z pilotażowej inwestycji i przyszłość fotowoltaiki w zasobach SSM 
pytamy Marka Grzyba – zastępcę Prezesa SSM ds. Technicznych

- „Moja Spółdzielnia”: Na ile za-
montowane na dachu budynku przy 
ulicy Bohaterów Westerplatte 20 pa-
nele fotowoltaiczne spełniają pokła-
dane w nich nadzieje? Czy montaż 
fotowoltaiki jest równoznaczny z cał-
kowitym odcięciem się od sieciowej 
energii elektrycznej? Jak to działa?

- Z perspektywy półtorarocznej eks-
ploatacji można powiedzieć, że inwe-
stycja okazała się trafna biorąc pod 
uwagę nie tylko ilość wyprodukowy-
wanej energii, ale również odpowied-
nią wielkość instalacji i dobór kompo-
nentów składających się na nią. In-
stalacja została zamontowana w cza-
sach obowiązywania wcześniejsze-
go systemu rozliczeń z prosumentami 
(podmiotami produkującymi i zużywa-
jącymi energię z odnawialnych źródeł 
– dop. red.), tzn. przy zastosowaniu 
tzw. „magazynu energii” w sieci dys-
trybucyjnej operatora energetyczne-
go. Nadwyżka energii wyprodukowana 
w okresie letnim pozwala na korzyst-
anie z zapasów energii w okresie jesi-
enno-zimowym. Z wyłączeniem dwóch 
najbardziej „energożernych” miesięcy 
(styczeń, luty) opłaty za energię czyn-
ną pobraną do własnych potrzeb wyn-
oszą 0 zł. Trzeba jednak pamiętać, że 

energia czynna to nie całość kosztów 
związanych z zakupem energii elek-
trycznej. Są jeszcze opłaty stałe, dys-
trybucyjne czy choćby nowość w os-
tatnim miesiącu opłata mocowa. Nie 
mniej jednak główny ciężar opłat sta-
nowią koszty energii dotyczącej zasila-
nia urządzeń będących na wyposaże-
niu biur, oświetlenia, zaplecza gospo-
darczego itp. Instalacja jest elementem 
całego systemu elektroenergetyczne-
go, w związku z tym musi korzystać 
z energii z zewnątrz, po pierwsze do 
magazynowania prądu, a po drugie 
do zasilania i podtrzymywania tzw. in-
werterów, przekształcających napię-
cie pochodzące z paneli fotowoltaic-
znych (dochodzące do nawet 1000 
V) na napięcie stosowane w gniazd-
kach (230 V). Rozliczenie z dostaw-
cą energii elektrycznej, a więc określe-
nie ile wyprodukowano prądu z paneli, 
ile pobrano z sieci i ile zostało oddane 
do magazynu zapewnia układ pomiar-
owo-rozliczeniowy dwukierunkowy.

- Czy możemy mówić o czasie, 
w którym taka inwestycja może się 
zwrócić? Od czego to zależy?

 - Czas zwrotu uzależniony jest od 
kilku czynników. Najważniejsze to 
oczywiście koszty związane z zaku-

pem i montażem instalacji oraz cena 
energii elektrycznej. Im większa ce-
na, tym przy założeniu stałej ilości en-
ergii wyprodukowanej w trakcie roku 
szybszy zwrot inwestycji. W naszym 
przypadku to założenie daje prosty 
czas zwrotu ok. 8 lat. Rosnące ceny 
energii w ostatnim czasie sprawiają, 
że czas ten ulega skróceniu.

- Samo założenie paneli fotowol-
taicznych na dachu budynku to nie 
wszystko. Jakie trzeba było podjąć 
działania, by dopiąć wszystko na 
ostatni guzik? Można chyba założyć, 
że nie inaczej będzie i na potencjal-
nych kolejnych obiektach.

- Prawidłowo wykonany montaż in-
stalacji fotowoltaicznej musi zostać 
poprzedzony wieloma dodatkowymi 
czynnościami mającymi na celu za-
pewnienie właściwego i bezpiecznego 
funkcjonowania instalacji przez wie-
le lat. W przypadku np. dachów żelbe-
tonowych, czyli takiego jak w budynku 
Zarządu, projekt powinien rozwiązać 
problem mocowania bezpośrednio do 
dachu bądź obciążenia balastowe-
go. Do tego niezbędna jest ocena sta-
nu technicznego pokrycia dachowego 
oraz obowiązkowo wykonana eksper-
tyza wytrzymałościowa dachu, która 
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pozwoli odpowiedzieć na pytanie, co 
do bezpiecznego usytuowania pane-
li wraz z konstrukcją. Należy również 
pamiętać, że wymagania pożarowe 
nakazują montaż wyłącznika ppoż. 
w budynku w przypadku instalac-
ji powyżej 6,5 [kWp] oraz specjal-
nie zaprojektowanej instalacji odgro-
mowej, która ochroni instalację fo-
towoltaiczną oraz wewnętrzną insta-
lację elektryczną przed skutkami po-
rażenia. Ostatnim elementem budowy 
całego systemu odnawialnego źródła 
energii powinien być kompensator 
energii biernej, który przyczyni się 
do wyeliminowania niepotrzebnych 
kosztów pojawiających z chwilą 
uruchomienia paneli i rejestrowan-
ia tej energii przez licznik. Nie moż-

na również zapomnieć o prowadze-
niu systematycznej konserwacji, prze-
glądach, odśnieżaniu i regularnym 
czyszczeniu paneli, aby osiągnąć jak 
największą wydajność i zapewnić dłu-
goletnią bezawaryjną pracę.

- Czy ma Pan jakieś obawy wzglę-
dem fotowoltaiki na bazie obserwa-
cji jak to funkcjonuje na budynku Za-
rządu SSM lub na podstawie innych 
źródeł informacji?

- Poprawnie wykonana instalacja 
zgodnie z projektem, oparta na do-

brych komponentach i systematycznie 
poddawana zabiegom konserwacyj-
nym oraz przeglądom jest instalacją 
bezpieczną, zapewniającą właściwe 
użytkowanie przez wiele lat. Inną kwe-
stią, która uległa zmianie od 1 kwiet-
nia tego roku jest sposób rozlicze-
nia z dostawcą energii. Nie będzie 
już można traktować sieci elektroen-
ergetycznej jako magazynu a to cze-
go nie zużyjemy na własne potrze-
by, trzeba będzie sprzedać. Niedob-
ory będą musiały zostać pokryte po-
przez zakupienie energii po stawkach 
większych niż energia oddana. Tem-
at jest stosunkowo nowy i w obec-
nej chwili brakuje przykładów, w jaki 
sposób instalacja pod względem ko-
sztów energii odsprzedanej i zaku-

pionej będzie się bilansować. Z całą 
pewnością już dziś można stwierdzić, 
że nowy system rozliczeń nie jest dla 
prosumentów tak korzystny jak po-
przedni. Ten problem będzie doty-
czył nowych instalacji, natomiast ta 
o której mówimy, będzie rozliczana 
na „starych zasadach” jeszcze przez 
15 lat.

- Jak widzi Pan przyszłość fo-
towoltaiki w zasobach Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej? 
Gdzie montaż paneli fotowoltaicz-

nych byłby najbardziej na ten mo-
ment efektywny?

- Rozwiązania dotyczące ener-
gii z odnawialnych źródeł energii, 
a w tym fotowoltaiki są jak najbardziej 
pożądane, zwłaszcza w obliczu sy-
tuacji na rynku energii elektrycznej 
i ciągle zmieniających się cen. Wiele 
w tym zakresie zrobiono w ostatnim 
czasie w naszej Spółdzielni, wymienię 
tu np. modernizacje oświetlenia klatek 
schodowych, sukcesywną wymianę 
źródeł oświetlenia ulicznego, wymianę 
dźwigów osobowych na nowoczesne 
energooszczędne. W celu dalszego 
ograniczenia kosztów zakupu energii 
elektrycznej niewątpliwie należy skon-
centrować uwagę na budynki, które 
charakteryzują się dużym poborem 
prądu, np. wyposażone w windy 
i wentylację mechaniczną.

- Czy jest szansa na to, byśmy ja-
ko Spółdzielnia pozyskali środki fi-
nansowe na ten cel z jakichś pro-
gramów zewnętrznych? Gdyby do 
tego nie doszło, jak zaplanować na 
to pieniądze? 

- W obecnej chwili nie ma ukierun-
kowanych programów wspierających 
działania w zakresie fotowoltaiki za-
rządców nieruchomości w formie do-
tacji lub innego istotnego umorzenia. 
Istniejące programy, np. „Mój prąd”, 
nakierowane są dla odbiorców in-
dywidualnych i pomimo intensywne-
go promowania „zielonej energii” nie 
widać programów stricte nakierow-
anych dla spółdzielni mieszkanio-
wych. Zresztą zmiana systemu ro-
zliczenia za energię oddaną i po-
braną od 1 kwietnia br. skutecznie 
wyhamowała zainteresowanie fo-
towoltaiką, co sprawia że tym bardziej 
wskazane jest pojawienie się dobrych 
i konkretnych programów wspierają-
cych rozwój fotowoltaiki w budynkach 
wielorodzinnych. Na dzisiaj, chcąc re-
alizować pomysł na pozyskiwanie en-
ergii z odnawialnych źródeł,  pozosta-
je wygospodarowanie środków finan-
sowych posiadanych w ramach fun-
duszu remontowego poszczególnych 
nieruchomości.

- Dziękujemy za rozmowę.

Remontując minimalizuj hałas. 
Pamiętaj!!! Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy… niesnaski pozostaną.

Budynek Spółdzielni przy ul. Boh. Westerplatte 20Budynek Spółdzielni przy ul. Boh. Westerplatte 20
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Na prośbę mieszkańców, przypominamy artykuł, w którym opisaliśmy problem zabałaganionych ganków 
piwnicznych. Okazuje się, że są kolejne adresy w zasobach SSM, gdzie korytarz piwniczny stał się 

przedłużeniem czyjejś komórki piwnicznej i służy za graciarnię.

Korytarz piwniczny musi być drożny
Idziemy do piwnicy, a tam w korytarzu swoisty„skup” drewna i makulatury: szafy, szafki, meblościanki, drzwi, 

okna, deski, wózki, kartony i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj nie wiemy co z tymi rzeczami zrobić więc po prostu - 
trzymamy je, bo… a nuż kiedyś mogą się jeszcze przydać. Czy zagracanie korytarza piwnicznego jest dozwolone?

Zwykle odpady wielkogabarytowe 
przechowujemy we własnych piwni-
cach, zamkniętych komórkach, cza-
sem są gdzieś poupychane w domu, 
garażu czy na działce, jeśli ją posia-

damy. Zdarza się jednak, że w wyżej 
wymienionych nie ma miejsca, a wte-
dy zaczynamy traktować ganek piw-
niczny właściwie jako przedłużenie ko-
mórki piwnicznej. Niestety - tutaj przy-
pomnienie dla „wystawiających”, czyn-
ność ta jest niezgodna z obowiązują-
cym Rozporządzeniem Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z 7 czerwca 2010 roku w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków 
i innych obiektów budowlanych i te-
renów oraz ustalonym „Regulaminie 
porządku domowego dla lokali SSM”, 
którego zaktualizowaną wersję przy-
jęła uchwałą Rada Nadzorcza w 2019 
roku. We wspomnianym regulaminie 
w § 9 zapisy dotyczą m.in. piwnic:

1. Zabrania się wykonywania 
czynności, które mogą spowodo-
wać: pożar i jego rozprzestrzenianie 
się, utrudnianie prowadzenia dzia-
łania ratowniczego lub ewakuacji, 
w szczególności pozostawiania rze-
czy w korytarzach oraz na klatkach 
schodowych oraz strychach.

2. Zabrania się blokowania dróg 
pożarowych i ewakuacyjnych oraz 
dojść do klatek schodowych.

3. Niedozwolone jest przecho-
wywanie materiałów łatwopalnych 
i niebezpiecznych w korytarzach 
klatek schodowych, piwnicznych, 
pomieszczeniach wspólnego użyt-

ku, piwnicach lokatorskich, bal-
konach, loggiach oraz używania 
w tych pomieszczeniach otwartego 
ognia (...).

Komenda Miejska Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Siemianowicach Ślą-
skich również przyjmuje jasne stano-
wisko w tej sprawie: - Stosując się do 
przepisów zapewniamy sobie bezpie-

czeństwo. Nagromadzone na drogach 
komunikacji ogólnej służącym do ce-
lów ewakuacji, materiałów palnych oraz 
przedmiotów zawężających ich sze-
rokość poniżej wartości wymaganych 
w przepisach, w sposób bezpośredni 
utrudniają ewakuację oraz sprzyjają 

rozwojowi pożaru – podkreśla kapitan 
Mariusz Rozenberg, dowódca Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP.

Weźmy też pod uwagę nie tylko sa-
mo zagrożenie pożarowe, jakie wyni-
ka z pozostawienia w piwnicy drewnia-

nych czy kartonowych odpadów, obec-
ności tam instalacji elektrycznych, gazo-
wych i zaprószenia ognia, ale i sytuację, 
w której akurat znajdujemy się w tej piw-
nicy gdy pojawia się ogień. Będąc w do-
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mu czy w tym przypadku w piwnicy czu-
jemy się bezpiecznie. To tylko pozory 
z chwilą gdy nagle dochodzi do pożaru. 
Wtedy często odcięty jest dopływ prą-
du, nie ma światła, jest ciemno. W pa-
nice, pod wpływem emocji zapomina-
my o tym, że w korytarzu czy to piwni-
czym, czy na klatce schodowej było coś 
ustawione. Mamy wów-
czas znacznie utrudnioną 
drogę ucieczki. Utrudnio-
ną akcję ratunkową mają 
też strażacy.

Administracje zazwy-
czaj ustalają właścicie-
li pozostawionych rze-
czy i informują o koniecz-
ności niezwłocznego ich 
usunięcia. Gdy nikt nie 
przyznaje się do porzu-
conych odpadów, na 
drzwiach piwnicznych 
i do klatki schodowej za-
mieszczony zostaje ko-
munikat z wyraźnym za-
znaczeniem, że nie zastosowanie się 
do prośby spowoduje usunięcie przed-
miotów bez względu na rodzaj, bez po-
wiadomienia. Ta – jak się wydawać 
może niektórym – przesadna dbałość 
o bezpieczeństwo budynku nie bierze 
się znikąd. Bezpieczeństwo przeciwpo-
żarowe a więc drożność korytarza piw-

nicznego i nie pozostawianie w nim ja-
kichkolwiek odpadów, nawet na czas 
„chwilowego” domowego remontu, jest 
kluczowe. Ponadto: Za nieprzestrzega-
nie powyższego – wskazuje Mariusz 
Rozenberg z siemianowickiej Stra-
ży Pożarnej, w związku z ujawnieniem 
nieprawidłowości, strażacy mogą na-

łożyć karę grzywny w postaci manda-
tu na właściciela, zarządcę lub admini-
stratora budynku.

W Kodeksie wykroczeń w art. 82 §1 
pkt 8 Dz. U. 2019 poz. 821 zapisano: 
Kto dokonuje czynności, które mogą 
spowodować pożar, jego rozprzestrze-
nianie się, utrudnienie prowadzenia 

działania ratowniczego lub ewakuacji, 
polegających na składowaniu materia-
łów palnych na nieużytkowych podda-
szach lub na drogach komunikacji ogól-
nej w piwnicach przewiduje karę aresz-
tu, grzywny albo karę nagany (patrz tak-
że - Rozdział 2, par. 4.1 ppkt 11 wspo-
mnianego w tekście Rozporządzenia – 

dop. red.). Pokrycie tych 
kosztów w konsekwen-
cji będzie pochodziło nie 
skądinąd jak z kieszeni 
mieszkańców.

Nie ma chyba więk-
szego sensu narażać 
się w tak „błahej” spra-
wie na konflikt z prawem. 
Narażać innych i siebie, 
a Spółdzielnię na koszty. 
Warto przypomnieć, że 
na terenie zasobów Sie-
mianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej pro-
wadzona jest regularna 
zbiórka odpadów wielko-

gabarytowych, czyli wszelkiego rodza-
ju przedmiotów, które ze względu na 
rozmiary nie mieszczą się w pojem-
nikach na śmieci. Od jakiegoś czasu 
odpady odbierane są z osiedlowych 
śmietników częściej, bo raz w tygo-
dniu.

 Rafał Grzywocz

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,

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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Kotłownie gazowe „Bańgów” i Przyjaźni/Kościelna

Spółdzielnie idą wyżej!
Niedługo minie pół roku od rozpoczęcia batalii o równe potraktowanie wszystkich odbiorców paliwa gazowego 

w Polsce, w tym części gospodarstw domowych w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Niesatysfak-
cjonujące efekty dotychczas podjętych działań na podwórku krajowym, związane z nieobjęciem tzw. „ochronną 
ustawą gazową” części podmiotów, czego konsekwencją są wysokie podwyżki w części „opłaty czynszowej”, na-
pędzają inne inicjatywy, włącznie z propozycjami zmian w ustawie Prawo energetyczne i zainteresowaniem pro-
blemem członków Parlamentu Europejskiego.
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Do Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej wpłynęło pismo 
ze Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych RP, które publiku-
jemy w całości. Podjęte aktualne dzia-
łania pomogą zarazem w ocenie ska-
li problemu w Polsce wśród wszyst-
kich spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych. Wcześniejszą, dotychczaso-
wą korespondencję Spółdzielni, Rady 

Miasta i Prezydenta Miasta z różnymi 
instytucjami możecie Państwo prześle-
dzić, sięgając do wcześniejszych wy-
dań „Mojej Spółdzielni” od lutego do 
maja („MS” 2-5/22).

Temat lokalnych kotłowni gazowych 
należących do przedsiębiorstwa cie-
płowniczego, za pośrednictwem któ-
rych zasilanych w ciepło jest kilkana-
ście budynków SSM („Bańgów” i część 

budynków Przyjaźni/Kościelna) oraz 
drastycznych podwyżek centralne-
go ogrzewania i podgrzewania wody 
w związku z nieobjęciem takich pod-
miotów ustawą gazową z 26 stycznia 
br. („Ustawa o szczególnych rozwiąza-
niach służących ochronie odbiorców 
paliw gazowych w związku z sytuacją 
na rynku gazu”) jest cały czas aktual-
ny. rg
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle im. Juliana Tuwima
W maju zakończył się komplekso-

wy remont klatki schodowej przy ulicy 
Okrężnej 4. Poza odmalowaniem ko-
rytarza, wcześniej m.in. uporządkowa-
no instalacje teletechniczne wszyst-
kich operatorów multimedialnych. Ko-
lejna z zaplanowanych na ten rok klat-
ka do remontu to Okrężna 13, gdzie 

poprowadzono już wewnątrz niej spe-
cjalne korytko pionowe na instalacje 
multimedialne.

W tym rejonie osiedla prowadzone są 
jeszcze inne większe roboty, związane 
z wymianą dźwigu osobowego w klat-
ce schodowej przy ulicy Okrężnej 8. 
Robotników za zamkniętymi drzwiami 
szybowymi nie widać, ale słychać.

Z innych trwających prac na uwagę 
zasługują:

- Okrężna 5 i 6 – przegląd i napra-
wa/odtworzenie instalacji odgromowej 
budynków,

- Wojciecha Korfantego 1, 2, 9, 16, 
17 – usuwanie nieszczelności gazo-
wych na instalacjach,

- W. Korfantego 6 i 7 – renowacja 
elewacji w ramach programu usuwa-
nia skutków korozji biologicznej (zabru-
dzeń, ciemnozielonych powierzchni).

Wśród mniejszych zadań zleconych 
przez osiedlową ADM wykonano kil-
ka prac mających na celu poprawę 
ogólnej estetyki osiedla, np. według 
potrzeb odświeżono linie poziome na 
parkingach i ulicach.

Na wniosek mieszkańców, przy ulicy 
Hermana Wróbla 3 i Wojciecha Kor-
fantego 10 zamontowano nowe ławki.

Kolejne budynki zostały zaopatrzo-
ne w wodomierze z odczytem radio-
wym. Są to:

- Wojciecha Korfantego 9, 10,
- Okrężna 15,
- Hermana Wróbla 15 i 17.
Na przełomie II i III kwartału admini-

stracja planuje remont poszycia dacho-
wego budynku przy ulicy Okrężnej 6.

Osiedle „Bańgów”
Jednym z zadań, które od jakiegoś 

czasu stopniowo realizuje się w kolej-
nych klatkach schodowych jest wyko-
nanie remontu daszków nad wejścia-
mi do klatek oraz nowego (dotychczas 
nie było) odprowadzenia z nich wody 
deszczowej. Ma to na celu ogranicze-
nie sytuacji, w których po intensyw-
nych opadach woda deszczowa „sta-
ła” na powierzchni dachów, czasami 
przenikając przez przylegające ścia-
ny, wyrządzając w ten sposób szkody 
i generując zbędne wydatki. W minio-
nych tygodniach takie prace wykona-
no na kilku kolejnych adresach:

- Marii Skłodowskiej-Curie 1, 3, 5, 
11, 13, 15.

Jak w każdym miesiącu, część za-
dań zlecanych przez administrację do-
tyczy robót instalacyjnych. W maju wy-
mieniono między innymi pion ciepłej, 
zimnej wody oraz cyrkulacji przy ulicy 
Marii Skłodowskiej-Curie 17.

W ostatnich tygodniach wymieniono 
też uszkodzoną nawierzchnię chod-
nika wzdłuż parkingu przy ulicy Ka-
rola Szymanowskiego. Z mniejszych 
zadań warto wspomnieć o stopnio-
wej wymianie osiedlowych koszy na 

drobne odpady znajdujących się przy 
chodnikach Karola Szymanowskiego 
2, Marii Skłodowskiej-Curie 25, 45 
– bok budynku oraz 89.

Topnieje też powoli lista starych 
okien piwnicznych do wymiany. Trwa 
ich wymiana przy kolejnym adresie:  
M. Skłodowskiej-Curie 61.

Osiedle „Młodych”
Do najważniejszych zadań trwających 

w osiedlu „Młodych” zaliczyć trzeba:
- remont balkonów i elewacji – Aleja 
Młodych 1-2,
- remont klatki schodowej – Teatralna 3,

- usuwanie płyt acekolowych i docie-
plenie budynku – Teatralna 1-3.

W minionych tygodniach z kolei mię-
dzy innymi zakończono przeróbkę in-
stalacji deszczowej w budynku przy uli-
cy ZHP 9 i wymieniono odcinek przyłą-
cza zewnętrznej sieci kanalizacyjnej do 
budynku przy Bohaterów Westerplat-
te 10. Uruchomiona już została nowa 
winda w budynku przy Alei Młodych 4.

W najbliższych tygodniach, w pla-
nach administracji, jest między inny-
mi przeróbka instalacji deszczowej 

ciąg dalszy na str. 19

os. „Chemik”. Odświeżono część ławek - tu: W. Wróblewskiego 65 os. „Chemik”. Odświeżono część ławek - tu: W. Wróblewskiego 65 

os. „Bańgów”. Przy kilku kolejnych os. „Bańgów”. Przy kilku kolejnych 
adresach odremontowano daszki adresach odremontowano daszki 

nad wejściami i wykonano nad wejściami i wykonano 
odprowadzenie „deszczówki”odprowadzenie „deszczówki”

Elewacje i zieleń
Osiedla są po pierwszych tegorocznych pokosach trawy i trwa jeszcze 

pielęgnacja żywopłotów oraz osiedlowych klombów. Gdy z kolei rzuci-
my okiem w realizowane większe roboty remontowe, dostrzeżemy, że naj-
więcej zleconych zadań dotyczy elewacji budynków, które przeważnie na-
leżą do najważniejszych w ustalonych planach rocznych i długotermino-
wych danego osiedla. 
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W charytatywnej trasie dla ZosiW charytatywnej trasie dla Zosi
OdOd 27 maja br. trwa wielokilometrowa wyprawa rowerowa komisarza Tomasza Dziergi pod hasłem „Ja jadę 

– ty pomagasz – sezon II”. Miejscem docelowym jest Lizbona.

To charytatywne przedsięwzięcie ma 
na celu wsparcie finansowe chorej 
13-letniej Zosi m. in. w rehabilitacji, te-

rapii i zakupie kombinezonu Mollii. Do 
20 czerwca potrwa internetowa zbiór-
ka pieniędzy (zrzutka.pl/zutgtf). 

Za Tomaszem Dziergą w chwi-
li zamykania bieżącego wydania 
„Mojej Spółdzielni” było przejecha-
nych rowerze blisko 1500 km. Był 
w Belgii i podążał w kierunku grani-
cy z Francją.

Kilkanaście dni wcześniej, 27 ma-
ja br., odbył się uroczysty start z uli-
cy Hermana Wróbla połączony z pik-
nikiem. Przybyli na miejsce mieszkań-
cy-kibice, mieli okazję między innymi 

w ramach atrakcji zobaczyć auta pre-
stiżowe, rajdowe, zabytkowe radiowo-
zy czy rosomaka. Rozstawiono namio-

ty profilaktyczne służb mundurowych 
pod kątem bezpieczeństwa. Uczest-
nicy mogli z bliska przyjrzeć się pra-

cy służby więziennej, służby celno-
-skarbowej, służby ochrony kolei, stra-
ży pożarnej, straży granicznej oraz ra-
townictwa wodnego. Na symulatorze 
hamowania można było przekonać się 
jak istotną rolę odgrywają pasy bez-
pieczeństwa w pojeździe – stanowi-
sko zorganizowała organizacja pro-
obronna Fundacja „Grot”. Dla dzie-
ci przygotowano dmuchańce, balony 
i poczęstunki.

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

os. „Bańgów”. Kolejny wymieniony os. „Bańgów”. Kolejny wymieniony 
pion wodny - M. Skłodowskiej-Curie 17pion wodny - M. Skłodowskiej-Curie 17

os. „Tuwima”. W maju odświeżano os. „Tuwima”. W maju odświeżano 
m.in. linie parkingowem.in. linie parkingowe

Majowe pokosy były pierwszymi Majowe pokosy były pierwszymi 
tegorocznymi, tu: os. „Tuwima”tegorocznymi, tu: os. „Tuwima”

os. „Chemik”. Wykonano dojazd pożarowy i wymieniono os. „Chemik”. Wykonano dojazd pożarowy i wymieniono 
nawierzchnię chodnika - W. Wróblewskiego 59nawierzchnię chodnika - W. Wróblewskiego 59

os. „Chemik”. Wkrótce II etap wykonania chodnika os. „Chemik”. Wkrótce II etap wykonania chodnika 
w pobliżu założonej łąki kwietnejw pobliżu założonej łąki kwietnej

Elewacje i zieleńElewacje i zieleń

Usuwanie skutków korozji biologicznej z elewacji jest jednym z priorytetów Usuwanie skutków korozji biologicznej z elewacji jest jednym z priorytetów 
W.Korfantego 6 (L) i Grunwaldzka 5 (P)W.Korfantego 6 (L) i Grunwaldzka 5 (P)
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Tuwima”. Odremontowano  os. „Tuwima”. Odremontowano  
klatkę schodową - Okrężna 4klatkę schodową - Okrężna 4

os. „Młodych”. Nowy dźwig osobowy os. „Młodych”. Nowy dźwig osobowy 
już pracuje - Aleja Młodych 4już pracuje - Aleja Młodych 4

os. „Młodych”. Pożegnanie os. „Młodych”. Pożegnanie 
z elewacyjnymi płytami acekolowymi  z elewacyjnymi płytami acekolowymi  

- Teatralna 1-3- Teatralna 1-3

os. „Młodych”. Remont balkonów postępuje  os. „Młodych”. Remont balkonów postępuje  
- Aleja Młodych 1-2- Aleja Młodych 1-2

os.”Michałkowice”. Elewacja budynku zmienia się  os.”Michałkowice”. Elewacja budynku zmienia się  
nie do poznania - Wł. Sikorskiego 2nie do poznania - Wł. Sikorskiego 2

os. „Centrum”. Będzie łąka kwietna - Krucza 2os. „Centrum”. Będzie łąka kwietna - Krucza 2

os. „Michałkowice”. Kolejne cyfrowe kasety os. „Michałkowice”. Kolejne cyfrowe kasety 
domofonowe założone - Kościelna 36, 36Adomofonowe założone - Kościelna 36, 36A
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Siemianowice Śląskie, 

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL
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„MS” CZEKA NA TWOJĄ REKLAMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

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

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

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

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Im bliżej terminu wywózki wystawiszIm bliżej terminu wywózki wystawisz

odpady wielkogabarytowe,odpady wielkogabarytowe,

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

informacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytoweinformacja w administracji, strona www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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NNiespełna dwa tygodnie dzielą 
nas od rozpoczęcia letnich pół-

kolonii, organizowanych w okresie 
wakacji w Domu Kultury „Chemik”. 
Zapisy – jak informuje kierownic-
two – będą przyjmowane telefonicz-
nie 20 czerwca br. (poniedziałek) od 
9.00 tel. nr 32 228-20-90

Warto tę datę podkreślić sobie w ka-
lendarzu grubą krechą, bo zwykle wy-
gląda to tak, że na początku wakacji 
jest bardzo duże zainteresowanie ze 
strony opiekunów dzieci. Bywa więc, 
że niezbędna jest lista rezerwowych. 

Podstawowym warunkiem uczest-
niczenia dziecka w letnich półkolo-

niach jest ukończenie pierwszej klasy 
szkoły podstawowej. Szczegóły w DK 
„Chemik”

Półkolonie pod okiem kwalifiko-
wanej kadry pedagogicznej i z bo-
gatym programem rozpoczną się 
w poniedziałek, 4 lipca br. i potrwa-
ją 8 tygodni (turnusów). 

Godziny zajęć: 10.00-14.00.
rg

Ważna data - 20 czerwca br.

Zapisy na półkolonie!Zapisy na półkolonie!
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z trzech w jeden wspólny pion w bu-
dynku ZHP 7, co będzie ostatnim tego 
typu zadaniem na tzw. „ślizgach”.

Osiedle „Chemik”
Największym z zadań, jakie w ostat-

nim czasie wykonano w osiedlu „Che-
mik” jest wykonanie dojazdu pożaro-
wego do budynku przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 59. Jest to pokłosie 
pisemnej decyzji straży pożarnej. Przy 
okazji tej znaczącej inwestycji, wymie-
niono również nawierzchnię chodni-
ka prowadzącego do klatki schodowej 
tegoż budynku i wykonano dojście do 
wiaty śmietnikowej.

W tym rejonie osiedla, na wysoko-
ści W. Wróblewskiego 61, do remon-
tu został jeszcze odcinek zniszczonej 
drogi dojazdowej. Będzie to jednocze-
śnie ostatni etap dużych prac ogólno-
budowlanych związanych z wymianą 
nawierzchni drogi i parkingów w rejo-
nie budynków przy W. Wróblewskie-
go 61-63 oraz 59.

Poza tym, w ostatnich tygodniach 
administracja skupiała się raczej na 
mniejszych zadaniach związanych 
z poprawą estetyki osiedla – m.in. ob-
sadzono gazony kwiatami, pomalowa-
no kilka ławek. W maju przystąpiono 
też do pierwszego w tym roku kosze-
nia trawy.

Niebawem firma zewnętrzna ma się 
zająć realizacją II etapu wykonania 
chodnika w rejonie założonej niedaw-
no łąki kwietnej w centrum osiedla 
„Chemik”. Wybrukowany chodnik za-
stąpi wydeptaną ścieżkę dochodzącą 
do chodnika-łącznika między W. Wró-
blewskiego 51-53 a 61-63.

Osiedle „Węzłowiec”
Od kilku tygodni trwają prace zwią-

zane z remontem kolejnego segmen-
tu balkonów budynku przy ulicy Wła-
dysława Jagiełły 1.

Następne budynki osiedla przecho-
dzą przegląd pod kątem instalacji od-
gromowej. Firma zewnętrzna doko-
nuje jej naprawy/odtworzenia – ostat-
nio przy:
- Jana Polaczka 6B,
- Władysława Jagiełły 41,
- Walerego Wróblewskiego 26-32A.

Jednym z najświeższych zrealizowa-
nych postulatów mieszkańców jest na-
sadzenie pasa krzewów na trawniku 
między budynkiem Władysława Ja-
giełły 2 a dużym parkingiem przy głów-
nej ulicy W. Wróblewskiego. Poza tym, 
w innym miejscu osiedla, na skwerze 
wypoczynkowym przy ulicy Wł. Jagiełły 

9-11 wkopano nową choinkę i nasadzo-
no dodatkowe rośliny ozdobne.

Jedną z elewacji, gdzie wystąpił pro-
blem korozji biologicznej, skutkujący 
pojawieniem się ciemnozielonej naro-
śli jest Grunwaldzka 5. Wkrótce usta-
wione zostanie tam rusztowanie a eki-

pa remontowa przystąpi do przywróce-
nia jej właściwego wyglądu od strony 
wejść do klatek schodowych.

Niebawem też mają zostać odre-
montowane schody łączące ciąg usłu-

gowo-handlowy (W. Wróblewskiego 
26-32) z dużym parkingiem poniżej 
skarpy przy ulicy W. Wróblewskiego.

Osiedle „Michałkowice”
Widać pierwsze efekty potężnych 

prac, jakie trwają od kilku tygodni na 
elewacjach budynku przy ulicy Włady-
sława Sikorskiego 2. Z budynku usu-
wane są stopniowo płyty acekolowe, 
a całość poddana zostaje procesowi 
renowacji. W maju odsłonięto m.in. do-
cieplony szczyt budynku, z wyraźnym 
oznaczeniem adresowym.

W innej części osiedla administracja 
zleciła wymianę kolejnych kaset do-
mofonowych. Nowe domofony cyfrowe 
założono przy Kościelnej 36 i 36A. 
Będzie kontynuacja. W tym samym bu-
dynku na daszkach nad wejściami do 
budynku montowane jest dodatkowe 
oświetlenie. Ich zadaniem jest doświe-
tlenie dojścia do klatki i chodnika bie-
gnącego wzdłuż budynku.

W osiedlu wykonano pierwszy pokos 
trawy. Aktualnie prowadzone są prace 
pielęgnacyjne żywopłotów.

Osiedle „Centrum”
W tym roku, w drugiej jego połowie, 

na terenach administrowanych przez 
ADM „Centrum” powstanie wielorocz-
na łąka kwietna. Na jej miejsce wska-
zano trawnik w rejonie budynku przy 
ulicy Kruczej 2, a szerzej – w po-

bliżu Muzeum Miejskiego i Bażantar-
ni. Na razie pojawiły się tylko tablicz-
ki oznajmujące ten fakt. Będzie to 
pierwsza w „Centrum” a piąta w ogó-
le w zasobach Siemianowickiej Spół-

dzielni Mieszkaniowej łąka kwietna. 
Te proekologiczne działania mają na 
celu wprowadzenie w osiedla spół-
dzielcze wielomieszkaniowe większą 
bioróżnorodność i w niektórych miej-
scach zastąpienie „nudnych” trawni-
ków (większych połaci), strefami zielo-
nymi z różnobarwnymi kwiatami, kwit-
nącymi w różnych porach roku. 

Większe roboty w osiedlu dopiero 
nastąpią za kilka tygodni. Na razie ad-
ministracja zleciła kilka mniejszych:

remont instalacji domofonowej – Ja-
na Pawła II 18,

- wymiana zniszczonych drzwi do 
klatki schodowej – Powstańców 54B,

- pielęgnacja żywopłotów – według 
potrzeb.

Wkrótce ADM zleci naprawę drogi 
dojazdowej do budynków ulicy Kole-
jowej, na wysokości „3” i „5”.

Wkrótce pojawią się też rusztowania 
na kolejnej elewacji, tj. Powstańców 
54B, w związku z realizacją kolejnego 
zadania z programu usuwania glonów 
z elewacji. rg

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

Elewacje i zieleń

ciąg dalszy ze str. 14

os. „Węzłowiec”. Naprawiono nawierzchnię drogi i parkingu  os. „Węzłowiec”. Naprawiono nawierzchnię drogi i parkingu  
w pobliżu boiska - Wł. Jagiełły 37w pobliżu boiska - Wł. Jagiełły 37
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…, bo właśnie warunki at-
mosferyczne spędzały sen 
z powiek organizatorów na kil-
ka dni przed tym wydarze-
niem. Było deszczowo i wietrz-
nie, ale na dzień turnieju się 
rozpogodziło. Bez przeszkód 
więc zorganizowano pierwszy 
z zaplanowanych na ten rok 
większych turniejów między-
osiedlowych „pod chmurką”.

W rywalizacji wzięły udział 
cztery zespoły: „Bańgów”, 
„Michałkowice”, „Tuwim” 
i „Węzłowiec” – w sumie oko-
ło 40 dzieci, w wieku 7-9 lat. 
Spotkania były rozgrywane 
systemem każdy z każdym.

Mecze, nad których prawi-
dłowym przebiegiem czuwa-
li trenerzy-sędziowie Dariusz 
Rzeźniczek i Robert Raza-
kowski, trwały po 16 minut 
i były bardzo wyrównane, 
a licznie zgromadzona pu-
bliczność dopingowała swo-
ich milusińskich z boku, żywo 
reagując na to co dzieje się 
na boisku.

- Cieszę się, że ma trochę 
ruchu, że może się z kolegami 
wyszaleć w jakiś cywilizowa-
ny sposób. Jak to matka, trzy-
mam zawsze za niego kciu-
ki i się emocjonuję jak gra. On 
bardzo chce chodzić na te tre-
ningi, ale jeszcze większe przeżycia są 
dla niego gdy nadchodzi turniej, bardzo 
go wyczekuje a wręcz gotuje – opo-

wiadała o synu jedna z dopingujących 
mam, Aneta Młyńska.

Po rywalizacji miała miejsce sympa-
tyczna uroczystość wręczenia okolicz-

nościowych złotych medali oraz słodkich 
upominków wszystkim uczestnikom, 
które ufundowała Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. W turnieju, jak 
zwykle w tej kategorii wiekowej (7-9 lat) 
nie był najważniejszy ostateczny rezul-
tat zmagań. Każdy z uczestników był tu-
taj doceniony i wyróżniony. Wręczający-

mi upominki byli: Wiesław Jaź-
wiec – przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej SSM i przewod-
niczący Rady Osiedla „Wę-
złowiec” oraz Marek Greiner 
– pełnomocnik Zarządu SSM 
ds. Technicznych, a także inni 
przedstawiciele Rady Osiedla 
oraz administracji.

Imprezę zorganizowały 
Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Rada Osiedla 
„Węzłowiec” przy współpra-
cy z osiedlową administracją 
oraz Domem Kultury „Che-
mik”. Patronat nad turniejem 
objął Prezydent Siemianowic 
Śląskich Rafał Piech.

Impreza wpisała się w cykl 
wydarzeń kulturalno-sporto-
wych z okazji 90-lecia nada-
nia praw miejskich Siemiano-
wicom Śląskim. A kolejne wy-
darzenia przed nami…

Zapisy na treningi? 
Otwarte

Wciąż można zapisywać 
dzieci na treningi. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jed-
ne z zajęć i wypisać odpo-
wiednią deklarację, jaką ma-
ją przy sobie trenerzy. Nale-
ży pamiętać jednak o sztyw-
no ustalonym przedziale wie-
kowym 7-12 lat (funkcjonują 
dwie grupy - 7-9 i 10-12 lat).

Funkcjonują również dwie dodatko-
we grupy łączone 12+ i naborowe. 

rg

„Piłka nożna w naszych osiedlach”

Wstrzelili się w okienkoWstrzelili się w okienko
TTurniej piłkarski dla dzieci zorganizowany w przededniu Dnia Dziecka, 

na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Władysława Jagiełły 33 w osiedlu 
„Węzłowiec” był udany pod wieloma względami. Zarówno organizatorów, 
jak i przede wszystkim dzieci ucieszyło zwłaszcza to, że udało się wstrze-
lić w sprzyjające „okienko pogodowe”…

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
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MM e d i a l n ie d i a l n i   s p o n s o r z ys p o n s o r z y : : 

R y n e k  B y t k o w s k iR y n e k  B y t k o w s k i
25.  czerwca 2022 r .25.  czerwca 2022 r .

Prowadzenie: Danuta Białas, Krystian StasiczekProwadzenie: Danuta Białas, Krystian Stasiczek
Festyn współorganizują:Festyn współorganizują:

RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”
OOr g a n i z atO r z yr g a n i z atO r z y D Dz i ę k u j ąz i ę k u j ą W Ws z ys t k i ms z ys t k i m O Os O b O ms O b O m, i,  in s t yt u c j O mn s t yt u c j O m  ii  F Fi r m O mi r m O m z z aa W Ws pa r c i es pa r c i e i  p i pO m O cO m O c

WW  p r z e p r OWa D z e n i up r z e p r OWa D z e n i u  F e s t yn uF e s t yn u  D l aD l a  m i e s z k a ń cóWm i e s z k a ń cóW

1515 0000  –  Gry  i  zabawy d la  dz iec i–  Gry  i  zabawy d la  dz iec i

1515 4545  –  Pop isy  dz iec i  z  Przedszko l i  n r  7  i  16–  Pop isy  dz iec i  z  Przedszko l i  n r  7  i  16

1616 3030 –  Występy  młodz ieży  z  Zespo łu  Szkó ł  Sportowych –  Występy  młodz ieży  z  Zespo łu  Szkó ł  Sportowych

1717 0000 –   Pokaz  tańca H IP  HOP –  Dom Ku l tury  „Chemik” –   Pokaz  tańca H IP  HOP –  Dom Ku l tury  „Chemik”

1717 3030 –  Występy  ar tystyczne podop iecznych   –  Występy  ar tystyczne podop iecznych  
ze  Spo łecznego Ogniska  Muzycznegoze  Spo łecznego Ogniska  Muzycznego

1818 0000 –   –  Prezentacja zespołów  Prezentacja zespołów  
z Siemianowickiego Centrum Kulturyz Siemianowickiego Centrum Kultury

1818 4545 –  Woka lne   –  Woka lne  prezentac je  młodz ieży  prezentac je  młodz ieży  
z  MDK im.  Henryka  Jordanaz  MDK im.  Henryka  Jordana

1919 3030 –  Zespó ł  b luesowy „EREMWU” z  DK „Chemik” –  Zespó ł  b luesowy „EREMWU” z  DK „Chemik”

2020 3030 –   –  Z a b a w a  z  z e s p o ł e m  „ E M I N E N C E ” Z a b a w a  z  z e s p o ł e m  „ E M I N E N C E ” 

S i e m i a n o w i c k a  S p ó ł d z i e l n i a  M i e s z k a n i o w aS i e m i a n o w i c k a  S p ó ł d z i e l n i a  M i e s z k a n i o w a

S t o w a r z y s z e n i e  P r z y j a c i ó ł  B y t k o w aS t o w a r z y s z e n i e  P r z y j a c i ó ł  B y t k o w a

S t o w a r z y s z e n i e  „ N A S Z  D O M ”S t o w a r z y s z e n i e  „ N A S Z  D O M ”

U r z ą d  M i a s t a  S i e m i a n o w i c e  Ś l ą s k i eU r z ą d  M i a s t a  S i e m i a n o w i c e  Ś l ą s k i e

POWITANIE  WAKACJIPOWITANIE  WAKACJI
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Część druga w MS 07/22

O komentarz (artykuł)  
poprosiliśmy historyka,  

prof. dr. Zdzisława Janeczka
„Czarne złoto” 

bogactwem 
miastotwórczym

Do końca XVIII w. Siemianowice były 
małą osadą wiejską, pamiętającą cza-
sy bp. krakowskiego Jana Muskaty, li-
czącą około 190 mieszkańców. W na-
stępnym stuleciu pod wpływem an-
gielskiej rewolucji przemysłowej, któ-
ra skutkowała przewrotem w hutnic-
twie i narodzinami górnictwa węglowe-
go, w rejonie siemianowickim dokonał 
się proces zmian technologicznych, 
gospodarczych, społecznych i kultu-
ralnych. Był on związany z obecnością 
bogatych i dostępnych złóż węgla ka-
miennego, nazywanego „czarnym zło-
tem”, będącego cennym źródłem ener-
gii i surowcem strategicznym. 

Do XVIII w. metalurgia w Europie 
opierała się na węglu drzewnym, jed-
nak wobec wytrzebienia zasobów le-
śnych pojawiła się bariera energetycz-
na. Możliwość jej przezwyciężenia za-

pewnił wynalazek Abrahama Darby, 
który jako pierwszy wytopił  surów-
kę stosując koks uzyskany podczas 
tzw. suchej destylacji węgla kamien-
nego. Z kolei Henry Corty opracował 
nową metodę przerabiania surówki na 
stal stosując tzw. proces pudlingowa-
nia. Druga rewolucja przemysłowa po-
zwoliła siemianowickiej hucie „Lau-
ra” korzystać z kolejnych wynalazków. 
Henry Bessemer opatentował metodę 
produkcji stali bezpośrednio z rozgrza-
nego żelaza (eliminując proces pudlar-
ski) poprzez przedmuchiwanie surówki 
i zamienianie jej na stal bezpośrednio 
w konwertorze tzw. gruszce Besseme-
ra. Metody Bessemera i Thomasa zo-
stały udoskonalone później przez fran-
cuskich metalowców (ojca Franço-
is Marie Emile`a i syna Pierre-Émile-
`a Martinów) oraz braci Siemensów: 

Carla Wilhelma i Friedricha. Dla Sie-
mianowic epoka obu rewolucji prze-
mysłowych dokonujących się w XIX w. 
oznaczała czas prosperity. Powstały 
wówczas liczne, najpierw odkrywkowe 

(„Leśna” i „Szczęście”), a później głę-
binowe („Ficinus”, „Richter”) kopalnie 
węgla kamiennego, którego odbiorca-
mi były okoliczne huty, m.in. miejsco-
wy kombinat „Laura”.

Konsekwencje industrializacji
Narodziny przemysłu pociągnęły za 

sobą konieczność zorganizowania 
transportu i komunikacji. Szybki roz-

wój hutnictwa i górnictwa oraz znacz-
ny wzrost produkcji wiązał się z prze-
wozem coraz większej masy towa-
rowej. Dlatego budowano wiadukty 
i drogi. Jednak konny transport lądo-
wy nie zaspokajał rosnących potrzeb 
przewozu węgla i stali, dlatego my-
ślano o nowych środkach transportu. 
Przełom nastąpił gdy przystosowano 
maszynę parową do poruszania po-
jazdów: najpierw na drogach, a potem 
na szynach (lokomotyw). Wówczas 
w Siemianowicach i Michałkowicach 
powstały dworce i bocznice kolejowe. 
Kolejne zmiany w transporcie przy-
niósł wynalazek silnika spalinowego 
i elektrycznego. Dostępnym środkiem 
lokomocji stał się tramwaj elektrycz-
ny łączący Siemianowice z Katowica-
mi, a w kopalniach, kolejki podziemne 
i windy wyciągowe. W życiu siemiano-

wiczan pojawiły się nowe wynalazki: 
maszyna do szycia, maszyna do pisa-
nia, rower, aparat fotograficzny, lam-
pa naftowa, tramwaj, samochód i mo-
tocykl.

Skutkiem rewolucji przemysłowej by-
ły następujące zmiany jakie dotknę-
ły małą, wiejską siemianowicką osadę:

- urbanizacja związana z masową 
migracją ludności ze wsi śląskich w po-
szukiwaniu pracy w uruchamianych ko-
palniach: „Leśna” (1786 r.), „Karolina”, 
„Szczęście”, „Maks”, „Ficinus”, „Rich-
ter”; dodatkowe miejsca pracy zapew-

niały: huta „Laura”, huta szkła, browar 
oraz Fabryka Śrub i Nitów,

- postęp higieny: powołano leka-
rzy zakładowych i miejskiego, z któ-
rych największą sławą cieszył się dr 
Jan Nepomucen Stęślicki,

- narodziny ruchu związkowego, któ-
ry reprezentowało m.in. Zjednoczenie 
Zawodowe Polskie (liderem był Woj-
ciech Sosiński),

- wzrost liczby mieszkańców (migra-
cja, zwiększony przyrost naturalny),

- rozwój rzemiosła (słynny na cały kraj 
Zakład Witraży Fryderyka Romańczy-
ka przy ul. Jana III Sobieskiego),

- zwiększenie wydobycia węgla ka-
miennego (kopalnie: „Maks”, „Richter”, 
„Ficinus”),

- budowa linii kolejowej,
- zanieczyszczenie środowiska.

Jak Siemianowice  
stały się miastem? - część 1.

Wielu siemianowiczan, którzy zetknęli się z informacją o przypada-
jącej w tym roku 90. rocznicy nadania praw miejskich Siemianowi-

com Śląskim, może zastanowić fakt, że oficjalnie miastem jesteśmy do-
piero od 1932 roku. Jak to możliwe, skoro już w drugiej połowie XIX wie-
ku rejon siemianowicki był dużym ośrodkiem przemysłowym – na obsza-
rze dzisiejszych Siemianowic Śląskich funkcjonowała huta „Laura” (póź-
niej „Jedność”), istniały kopalnie. Mieszkały i inwestowały tu na przestrze-
ni wieków zamożne, znamienite rodziny – od Donnersmarcków, po Fitzne-
rów czy Richterów.

E. Knippel,  Huta Laura w SiemianowicachE. Knippel,  Huta Laura w Siemianowicach rok 1929rok 1929
Ź
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Dom Kultury „CHEMIK”, Siemianowice Śląskie - Bytków ul. Niepodległości 51

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

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

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

- Klub Centrum (ul. Powstańców 54)
14.00 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 17.30 Szachy
17.00 - 21.00 Hip-hop  

- zajęcia taneczne dla młodzieży
18.00 - 20,15  Lekcje gry na gitarze

Wtorek
13,30 - 18.00  Nauka gry na pianinie
16.00 - 20.00  Spotkanie Stowarzyszenia Amazonek 

„Razem”
16.00 - 21.00 Hip-hop - zajęcia taneczne dla młodzieży
16.00 - 20.00  Zajęcia Ligi Obrony Kraju. Krótkofalarstwo
18.00 - 21.00  Lekcje gry na gitarze

Środa
14.00 - 20.00 Brydż dla każdego 
15.00 - 19.00 Spotkania koła PZ Niewidomych - Klub Cen-

trum (ul. Powstańców 54) 
16.00 - 17.30 Szachy
16.00 - 21.00 Skat dla każdego 
16.45 - 18.00 Zumba fitness. Zajęcia taneczno-rekreacyj-

ne dla pań
18.00 - 20.00 Tenis stołowy 

Czwartek
14.00 - 21.00 Spotkanie Klubu Seniora w DK „Chemik”
16.00 - 20.00 Próby zespołów muzycznych

Piątek
16.00 - 21.00 Tenis stołowy
16.00 - 20.00 Zajęcia Ligi Obrony Kraju.  

Krótkofalarstwo

Dom Kultury „Chemik” zaprasza
Szczegóły telefon - 796 491 766

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. 796 491 766

F I G U R K I  B E T O N O W E  M R O Z O O D P O R N E  D O  O G R O D U ,  D O M U  I  N A  B A L K O N

Siemianowice Śląskie, ul. Kasztanowa 8 - osiedle „Tuwima” 
telefon kontaktowy 603 800 139

Figurki różnych  
rozmiaróws-569/8-21

150
wzorów



24 MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2022

Strefa Rozrywki „RENOMA” od wie-
lu lat w okresie wakacyjnym – decy-
zją Zarządu SSM - oferuje zniżkę 20% 
za godzinę gry dla dzieci i młodzie-
ży. Im większa grupa przy torze bow-
lingowym, tym mniejszy koszt „na łeb-
ka”. Co dla czteroosobowej grupki wy-

chodzi nieco ponad pięć złotych od 
osoby. Mało czy dużo, kto nigdy nie 
grał w kręgle, billard musi choć raz te-
go spróbować. Przynajmniej z cieka-
wości.

Zniżka dla dzieci i młodzieży na grę 
obowiązuje od poniedziałku do piąt-

ku od 11.00 do 17.00 (ostatnia godzi-
na gry od 16.00). Do końca wakacji. Do 
dyspozycji jest 8 torów bowlingowych, 
które można rezerwować telefonicznie 
(32 220-85-70) lub przez facebook’a. 
Będąc w „RENOMIE” możemy nie tyl-
ko pograć w kręgle czy billard. Są pił-
karzyki, cymbergaj, dart. Dowolność… 
Jest też niewielki barek, gdzie można 
coś skubnąć, czegoś się napić.

„RENOMA” mieści się w osiedlu 
„Chemik” przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę 
od 11.00 do 1.00 rg

„Renoma” a wakacje
Wakacje na horyzoncie. Dzieci i młodzież w tym czasie szukają różnych 

rozrywek. Czasem jednak nic nie przychodzi do głowy poza smartfo-
nem czy telewizorem. My podpowiadamy: jak zwykle w okresie letnim: krę-
gle, billard… a w dodatku ze zniżką!

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

spełniające kryterium metrażowe;
- spełniających kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe
Przez gospodarstwo domowe rozu-

mie się gospodarstwo:
• prowadzone przez osobę ubiegają-

cą się o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego,

• samodzielnie zajmującą lokal miesz-
kalny,

• lub gospodarstwo prowadzone przez 
tę osobę wspólnie z małżonkiem 
i innymi osobami stale z nią za-
mieszkującymi i gospodarującymi, 
które swoje prawa do zamieszki-
wania w lokalu wywodzą z prawa 
tej osoby.

Do członków gospodarstwa domo-
wego nie wlicza się osób przebywa-
jących w instytucjach zapewniających 
nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu 
dodatku mieszkaniowego uwzględnia 
się kwotę przeciętnego wynagro-
dzenia w gospodarce narodowej, 
obowiązującego w dniu złożenia wnio-
sku, ostatnio ogłoszonego przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a usta-

wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).

Dodatek mieszkaniowy przysługu-
je, jeżeli w okresie 3 miesięcy po-
przedzających datę złożenia wnio-
sku średni miesięczny dochód przy-
padający na jednego członka gospo-
darstwa domowego nie przekroczył:
- 40% przeciętnego wynagrodze-

nia w gospodarstwie jednooso-
bowym,

- 30% w gospodarstwie wielooso-
bowym.

Od 9 lutego 2022 r. kryterium docho-
dowe wynosi:
- 2.265,01 zł w gospodarstwie jedno-

osobowym,
- 1.698,76 zł w gospodarstwie wielo-

osobowym.
Dochód
Za dochód uważa się dochód w ro-

zumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Za dochód uważa się:
1. Przychody podlegające opodatko-

waniu na zasadach określonych 
w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 

30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lip-
ca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1387, z późn. zm. 3)), pomniej-
szone o koszty uzyskania przycho-
du, należny podatek dochodowy od 
osób fizycznych, składki na ubez-
pieczenia społeczne niezaliczone 
do kosztów uzyskania przychodu 
oraz składki na ubezpieczenie zdro-
wotne.

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

3. Inne dochody niepodlegające opo-
datkowaniu na podstawie przepisów 
o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych. Wykaz obejmuje kilkana-
ście pozycji.

Szczegółowe informacje o możli-
wości uzyskania i wszelkich kryte-
riach przyznawania finansowej po-
mocy państwa, związane z indywi-
dualnymi sytuacjami życiowymi, za-
interesowani uzyskają w:

Referacie Świadczeń Rodzinnych, 
ul. Wyzwolenia 17 (wejście boczne 
budynku PUP),

41-103 Siemianowice Śląskie.
Telefon: 32 730-11-69.

Pomóż sobie
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ul. Jana Pawła II 13, Poniedziałek-piątek 
8.00-21.00, sobota 8.00-20.00, niedziela 
9.00-20.00  tel. 32 761-11-00

ul. Andersa 1, Poniedziałek - Piątek 
7.00-21.00, sobota 8.00-15.00, 
  tel. 32 228-28-89

ul. Wł. Jagiełły 4, Poniedziałek-sobota 
9.00-21.00, niedziela 10.00-17.00 
  tel. 517 446 651 

ul. Jaworowa 2, Poniedziałek-piątek 
7.30-18.30, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. Kapicy 8, Poniedziałek. - piątek 
8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, niedzie-
la 10.00 - 18.00 
 tel. 695 988 988

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

ul. Kościelna 39, Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sobota 8.00-16.00, tel. 32 733-80-09

ul. W. Korfantego 5, Poniedziałek-piątek 
8.00-20.00, sobota 8.00-14.00  
 tel. 32 228-12-18

SUDOKU 6/22

3 2 9

7 4

5 3 4 9 1

3 9 6 8 5

2 4

6 4 8 2 1

8 5 1 4 3

9 6

2 7 4

SUDOKU
Rozwiązanie SUDOKU polega na 

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

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

Rozwiązanie  
SUDOKU 5/22

8 1 5 6 9 7 3 2 4

2 9 4 1 8 3 6 7 5

7 6 3 2 5 4 8 1 9

6 2 8 5 3 1 9 4 7

9 3 1 7 4 6 5 8 2

4 5 7 9 2 8 1 6 3

1 4 6 3 7 9 2 5 8

5 7 9 8 1 2 4 3 6

3 8 2 4 6 5 7 9 1

P o ł a m  g ł o w ę

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

ul. 1. Maja 5, Poniedziałek-piątek 8.00-
19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 220-00-74

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

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

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

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

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

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

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

CAŁODOBOWA  
ul. Śląska 13 
  tel. 32 204-66-22

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

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

s-639/4-20

Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

s-
55

8/
5-

22
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ZŁOTA RĄCZKA - wszystkiego 
rodzaju naprawy - hydrauliczne 
(w tym WC podtynkowe), c.o., 
elektryka, gazowe (w tym piecyki), 
ślusarstwo. Regulacja i naprawa 
okien, kompleksowe remonty. 
Tanio, solidnie. Najlepszy fachowiec 
w mieście,        tel. 503 427 475

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

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

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393 

DEKARZ. Usługi blacharsko- 
-dekarskie, 

tel. 601 447 578tel. 502 362 393 

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

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

A.A. EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278

A.A. WYMIANA instalacji wodnej, 
c.o. oraz grzejników. Tanio!, 

tel. 513 689 048 

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

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

PRZEPROWADZKI, transport 
i utylizacja rzeczy,     tel. 508 290 245

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

MALOWANIE, tapetowanie, panele, 
tel. 698 190 221 

KAFELKOWANIE, remonty,
 tel. 517 356 893  

PIECE gazowe - naprawa, 
szczelność, awarie instalacji, 

tel. 601 477 527

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

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

tel. 606 596 765 

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

tel. 533 336 454 

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

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

NETISERV Usługi informatyczne, 
komputery, strony www, telefonia 
voip, kamery ip. Naprawa, montaż 
sprzedaż. Dojazd do klienta. 

www.netiserv.pl tel., 694 709 425

RÓŻNE

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

MIESZKANIOWE

DO WYNAJĘCIA mieszkanie 85 m2 
na osiedlu „Węzłowiec”, ul. Łokietka,  
 tel. 605 052 624

KUPIĘ 2-pokojowe mieszkanie,  
 tel. 881 652 241

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

MIESZKANIE kupię,  
 tel. 509 954 191

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

SPRZEDAM mieszkanie przy ul. Ro-
osevelta 3 w Chorzowie, 37 m2, 2 po-
koje, II piętro,  tel. 697 251 271

ZAMIENIĘ mieszkanie trzypokojowe 
66 m2, Siemianowice centrum na dwu-
pokojowe - I piętro lub winda - Bytków,  
 tel. 608 575 028 

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

GARAŻ do wynajęcia Aleja Młodych, 
boks F4,  tel. 605 052 624

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

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

Remontując minimalizuj hałas. 
Pamiętaj!!!  

Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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Rozpoczął się sezon truskawko-
wy. Pomyślmy o zimowych wieczorach 
i przygotujmy zapasy: mrożonki, kom-
poty, musy. Niezależnie od tych sta-
rań rozkoszujmy się świeżością truska-

wek, pamiętając, że to uczta nie tylko 
dla podniebienia, ale i pokaźny zastrzyk 
witamin, makro- i mikroelementów! Pro-

ponowane przepisy są proste, a owoce 
pozostają w nich nieprzetworzone, czy-
li w najbardziej wartościowej dla zdro-
wia formie.

Truskawki z biszkoptami
lub bezami

Na środku talerzyka usypać kopczyk 
z umytych i obranych z szypułek truska-
wek i otoczyć wianuszkiem z ciastek. Tru-
skawki ozdobić pokaźnym kleksem ubi-
tej na sztywno śmietany 30% z cukrem 
do smaku. Całość ozdobić listkiem mięty.

Pyszny biszkopt
6 jajek z 6. łyżkami cukru ubić na pulch-

ną masę. Dodać 6 czubatych łyżek mą-
ki i delikatnie wymieszać. Przelać do wy-
smarowanej masłem i wysypanej tartą 
bułką tortownicy. Upiec w niezbyt gorą-
cym piekarniku. Gdy ciasto nieco prze-
stygnie ułożyć na nim dość grubą war-
stwę obranych z szypułek, umytych i po-
krojonych na połówki truskawek. Całość 
zalać chłodną, tężejącą galaretką np. 
agrestową przyrządzoną wg przepisu na 
opakowaniu. Gdy owoców jest więcej, 
można użyć 2 porcje galaretki. Gotowe 
ciasto wstawić do lodówki na ok. 1/2 go-
dziny. Przyozdobić bitą śmietaną lub we-
dług własnych upodobań.

Koktajl truskawkowy
0,5 kg truskawek umytych i obranych 

z szypułek zmiksować z 2 łyżkami cu-
kru i 0,5 l kefiru i 0,5 l śmietany 12%.

Truskawki w czekoladzie
1 kg truskawek, po 1 tabliczce dese-

rowej i białej czekolady, wiórki kokoso-
we, zmielone migdały, odrobina mleka. 
Truskawki myjemy. Szypułki możemy 
zostawić, by owoce łatwiej się chwyta-
ło. Czekolady podgrzewamy w dwóch 
małych rondelkach, dolewając podczas 
mieszenia odrobinę mleka, by masa 
nie była zbyt gęsta. Kiedy czekolady 
się rozpłyną, wlewamy je do 2 mise-
czek, Do trzeciej wsypujemy wiórki ko-
kosowe, a do 4 migdały. Truskawki po-
dajemy z gorącą czekoladą. Każdy bie-
siadnik otrzymuje pusty talerzyk i sam 
macza owoce w czekoladzie, a potem 
w wiórkach lub migdałach.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Nie przywiązujesz 
zbyt dużej wagi do 
tego, ile masz kilo-
gramów. Zazwyczaj 

ludzie urodzeni pod tym znakiem, są 
grubokościści, silni, umięśnieni, lubią 
dobrze zjeść, nie patrzą na wagę. 
Dalekie od smukłości są też panie 
urodzone pod Baranem.   

Pan Byk chciałby 
być piękny 
i szczupły, ale na 
przeszkodzie stoi 

fakt, że bardzo lubi dobrze zjeść 
i można powiedzieć, że smaczne 
jedzenie stanowi jedną z głównych 
jego przyjemności. Jednak gdy jest 
konieczność, potrafi się odchudzić. 

Ludziom, którzy 
urodzili się pod znak-
iem Bliźniąt bardzo 
zależy na wyglądzie. 

Odchudzają się chętnie i często. Ty-
le, że brakuje im konsekwencji. Przez 
jakiś czas jedzą tylko warzywa i ow-
oce, ale potem rekompensują to sobie 
kalorycznymi daniami. 

Większość Raków 
nie ma kłopotów 
z nadwagą. Pod tym 
znakiem rodzą się 

ludzie smukli, szczupli, nawet chudzi. 
Inna sprawa, że zajęci ważniejszymi 
sprawami nie przywiązują zbytniej wa-
gi do uroków kuchni. Jedzą byle co 
i nieregularnie.

Pan Lew ceni sobie 
uroki smacznej kuch-
ni i nawet pod tym 
kątem dobiera so-

bie żonę, w każdym razie większe 
szanse u takiego mężczyzny mają ko-
biety umiejące dobrze gotować. Gdy 
jednak jest taka potrzeba potrafi się 
odchudzić.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Panny 
nie przywiązujesz do 
jedzenia dużej wagi, 

lubisz natomiast gotować i podsuwać 
smaczne kąski domownikom. Nadw-
agi nie masz, ale gdyby, to zrzucenie 
wagi przychodzi Ci to z łatwością.

Wagom, a szc-
zególnie paniom 
bardzo zależy na 
wyglądzie, często 

więc stają na wadze i nie pozwalają 
sobie na przytycie. Jeżeli się 
odchudzają, to stosują diety własnego 
pomysłu, trzeba przyznać, że skutec-
znie.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Skorpio-
na mają tyle spraw na 
głowie, tak zajęci są 

pracą, że nie przywiązują zbytniej wa-
gi ani do jedzenia, ani do wyglądu. 
Jedzą byle co w pośpiechu, co często 
odbija się na ich stanie zdrowia.

Większość Str-
zelców nie ma 
skłonności do ty-
cia, mogą więc sobie 

pozwolić na jedzenie tego na co mają 
ochotę. Jeśli trochę przytyją łatwo 
zrzucają zbędne kilogramy, nie ty-
le przez diety, ile przez uprawianie 
sportów.

Jeśli zachodzi ta-
ka konieczność, 
ludzie urodzeni jako 
Koziorożce potrafią 

odchudzać się bardzo konsekwent-
nie. Dietę stosują taką, jaką zaleci im 
lekarz czy dietetyk. Potrafią również 
odmówić sobie ulubionych słodyczy.

Pani, czy Pan Ryba 
chcieliby być piękni 
i szczupli, ale często 
brakuje im konsek-

wencji w postępowaniu. Nie potrafią 
oprzeć się pokusie i zjadają za dużo, 
a potem tego żałują. Nie lubią od-
chudzania i diet, które ich męczą.

Wodnikom zależy 
na ładnym wyglądzie, 
co cenią wyżej niż 
przyjemność jedze-

nia. Zazwyczaj postępują zgodnie 
z zasadą, że jeść można wszystko ty-
lko w umiarkowanych ilościach. Efekty 
są widoczne gołym okiem.

Zodiak się 
odchudzaCzas na 

truskawki

MOJA KUCHNIA
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Idzie turysta drogą, spotyka bacę i pyta:
- Baco, mogę przejść przez waszą łą-

kę, bo chcę zdążyć na pociąg o 10.40.
- A idźcie, a jak spotkacie mojego by-

ka, to i na ten o 9.15 zdążycie.
J K L

- Pali się! Pali! Uciekajmy! - krzyczy 
przerażony mąż do żony.

Żona na to: - Nigdzie nie idę, nie mam 
co na siebie włożyć!

J K L

Zabawne, jak mało ważna jest twoja 
praca, gdy prosisz o podwyżkę, a jak 
niesamowicie niezbędna dla ludzkości 
gdy prosisz o urlop.

J K L

 Humor zeszytów 
 Jan Kazimierz miał na imię Kazi-

mierz po ojcu i Jan po matce.
 Wisła płynąc przez Żuławy wpada 

w depresję.
 Na ukształtowanie powierzchni 

Ziemi maja wpływ jej trzęsienia oraz 
wulkanizacja.

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Granica z zakazem 

przekroczenia; 8. Z trelami; 9. Filozo-
fia moralności; 10. Swojski nietoperz; 
11. Jedna z 5-ciu dzielnic administra-
cyjnych Siemianowic Śląskich; 12. Lu-
bieżny bożek; 13. Kwitnie raz; 14. Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Siemianowi-
cach Śląskich; 16. Ptasi amator czere-
śni; 19. Porcja leku; 20. Remiza z bo-
gatą herpetofauną; 21. Do merdania; 
22. Natarcie; 23. Buraki na ostro; 28. 
Hinduski klan; 31. Firmament; 32. Ło-
dyga trawy; 33. Bytkowski, mający po-
wierzchnię 20 ha; 34. Brynica w Sie-
mianowicach Śląskich; 35. Zgiełk, har-
mider; 36. Pokaz filmu; 37. Pokrywa na 
zawiasach.

PIONOWO: 1. Łożysko rzeki; 2. Ślą-
ski lub Żywiecki; 3. Jaszczurka igu-
ana; 4. Kompleks Sportowy przy uli-
cy E. Orzeszkowej; 5. Stan jak tkani-
na; 6. Publiczny popis; 7. Drukowany 
napis; 14. Od 1948 roku, nowa nazwa 
Huty „Laura”; 15. Poziomkowe pędy; 
17. Serwis na stół; 18. Odcień czerwie-
ni; 24. Grzegorz, polski aktor urodzony 
w Siemianowicach Śląskich; 25. Kurtka 
retro; 26. Skafander eskimoski; 27. Hu-
ta cynku powstała w latach 1820-1822 
na polach bytkowskich; 28. Wygodny 
powóz; 29. Ktoś obok w bloku; 30. Płat 
papieru o określonym formacie.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 26. VI. 2022 r. - na adres SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 6/2022 (decydu-
je data stempla pocztowego) lub ad-
res poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-

wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 6/2022 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżów-
kę nr 5/2022 z hasłem – Lato za pa-
sem  otrzymują: Kamila Kołacz, zam. 
Kolejowa 3c (I nagroda); Andrzej Ma-
jewski, zam. Wł. Jagiełły 25b (II na-
groda); Joanna Oślizło, zam. Wł. 
Jagiełły 37a (III nagroda). Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z do-
wodem osobistym) do działu GZM po 
odbiór nagród.

Fundatorem pierwszej nagrody jest 
PHU MMJ Marcin Janos, a pozostałych 
F.H.U. TECHPOL Siemianowice Śl.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest równo-

znaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-

stanie danych osobowych (imię, nazwisko, 

adres, adres e-mail lub nr telefonu) przez 

redakcję w celu przeprowadzenia konkursu/

krzyżówki, w tym publikacji w miesięczniku 

„Moja Spółdzielnia” imienia, nazwiska i miej-

sca zamieszkania wskazanego w nadesła-

nym rozwiązaniu) do jednorazowego losowa-

nia i publikacji jego wyniku w kolejnym wyda-

niu „MS”. Dane podaję dobrowolnie i wiem, że 

mam prawo do ich uzupełnienia, sprostowa-

nia, wglądu, usunięcia, ograniczenia przetwa-

rzania i przenoszenia oraz wniesienia sprze-

ciwu. Dane zwycięzców będą przetwarzane 

do 6 miesięcy.
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Śmietniska pod domem...
W ubiegłym wydaniu „MS”, krótkim artykułem zajawiliśmy temat notorycznego zanieczyszczania terenów 

wokół budynków przez mieszkańców, na przykładzie jednej sytuacji z ulicy Jana N. Stęślickiego 1-2 (os. 
„Młodych”), gdzie z okien w pobliskie krzaki wyrzucano stale butelki po alkoholu, co doprowadziło do powstania 
śmietniska. Ze zgromadzonych przez nas informacji wyłania się kilka grup (typów) osiedlowych „odpado-zanie-
czyszczaczy”.

Tak śmiecą
Problem powstawania śmietnisk 

obok budynków w skali całej około 
12,5 tysięcznej Spółdzielni (ponad 
230 budynków), w oparciu o informa-
cje z administracji i liczbę wskazań od 
P.T. Czytelników, o które poprosiliśmy 
przed miesiącem, nie jest wielki. Spro-
wadza się raczej do lokalnych, sta-
łych „ogniskowych problemów”. Ska-

la zjawiska byłaby większa, gdyby nie 
mrówcza robota, tudzież „syzyfowa 
praca” dozorców i interwencje służb 
mundurowych we wskazane miejsca. 

W oparciu o te informacje podzielili-
śmy owe lokalne (większe i mniejsze) 
śmietniska na kilka grup wraz z przy-
kładowymi adresami, które wskaza-
li mieszkańcy:

- wyrzucane resztki posiłków, 
zwłaszcza obiadowych przez okna 
lub balkony (ryby, kości kurczaków, 
wyroby garmażeryjne typu krokiety, 
niedojedzone kanapki) – np. przy ul. 
Wojciecha Korfantego 9C, Władysła-
wa Jagiełły 35, 37, 39, Marii Skłodow-
skiej-Curie 17, Przyjaźni 22B i C, Ko-
muny Paryskiej 3 i 5,

- wyrzucane odpady po napojach, 
głównie alkoholowych – np. Marii 
Skłodowskiej-Curie 17,

- wyrzucane pety, niedopałki pa-
pierosów – np. Karola Szymanow-
skiego 5,

- pozostawianie chleba między bu-
dynkami dla gołębi – np. ZHP, Grun-
waldzka 2, Wojciecha Korfantego 4, 
Kościelna 36.

Zupełnie odrębną kwestią jest pozo-
stawianie przy osiedlowych wiatach 

śmietnikowych odpadów, które powin-
niśmy dostarczyć we własnym zakre-
sie do PSZOK-u lub pozbyć się w in-
ny sposób na własny koszt (gruz po-
remontowy, opony, muszle klozeto-
we, okna, zielone większe odpady 
z ogródków) – o tym innym razem.

To nie ja
Podkreślimy to jeszcze raz: Pomy-

li się ten, kto twierdzi, że za butelki po 

alkoholu, pety, resztki jedzenia czy te-
go typu inne odpady nagromadzone 
w jednym miejscu pod blokiem, odpo-
wiedzialny jest wyłącznie tzw. „lokalny 
element społeczny”. Otóż często nie-
stety bywa tak, że niektórzy mieszkań-
cy budynków, tylko z wiadomych so-
bie powodów, upatrzyli sobie jakiś ka-
wałek terenu (krzaki, ogródek, traw-
nik) jako swój własny śmietnik poza 
mieszkaniem i wyznaczonym na ten 
cel miejscem zbiorczego składowa-
nia odpadów. Śmietnik pod blokiem, 
na który z okien lub przez balkon lądu-
ją regularnie wspomniane odpady. Ta-
ka postawa nie różni się od tego, co 
po sobie pozostawia miejscami „lokal-
ny folklor”. 

Sąsiadów osób zanieczyszczają-
cych, dozorców odpowiedzialnych za 
swój rejon czy administrację zarzą-
dzającą danym terenem te sytuacje 
bulwersują, o czym niejednokrotnie 
sprawcy wcale nie są świadomi, po-
nieważ, albo nie można ich namie-
rzyć, albo ze względu na utrzyma-
nie normalnych relacji międzysąsiedz-
kich, sąsiad sąsiadowi nie zwróci uwa-
gi. Jeszcze jedna rzecz jest charak-
terystyczna w tej sytuacji: często jest 

tak, że gdy sprawą zaczyna się inte-
resować administracja, straż miejska 
lub dzielnicowy policji, sąsiedzi nie 
są skorzy do wskazywania konkret-
nej osoby, mimo wiedzy o jakimś ne-
gatywnym zachowaniu lub podania 
swoich danych służbom mundurowym 
i zeznania do protokołu, co dawało-
by argument do pociągnięcia sprawy 
dalej i ewentualnie skutecznego uka-

rania delikwenta mandatem karnym. 
Są jednak oczekiwania od tych służb 
czy administracji, aby coś z tym pro-
blemem zrobić.

Gros z takich spraw zwykle udaje się 
jednak załatwić w międzysąsiedzkim 
gronie, czasem wystarczy jeden ko-
mentarz - zwrócenie uwagi, czasami 
więcej sytuacji okazywania niezado-
wolenia, dezaprobaty zmusza do prze-
myśleń i zaprzestania. Poczucie wsty-
du. Były też takie sytuacje poruszane 
w Radach Osiedli.

Ze strony administracji najczęściej 
zamieszczane są komunikaty w klat-
kach schodowych z prośbą o utrzyma-
nie czystości wokoło budynków, jeśli to 
możliwe poprzez rozmowy indywidual-
ne, dyscyplinujące, choć rzadko przy-
noszące oczekiwany skutek, bo wska-
zana osoba z oczywistych względów 
się wypiera. W przypadku dokarmia-
nia ptaków rozmieszczane są na traw-
nikach tabliczki zakazujące tego na da-
nym terenie, często z dopiskiem o wa-
lorze edukacyjnym, np. o szkodliwości 
dokarmiania ptaków chlebem czy gro-
żących konsekwencjach karnych za za-
nieczyszczenie terenu - a tu, zgodnie 

ciąg dalszy na str. 30

 Resztki jedzenia przy budynku to stołówka dla gołębi,  Resztki jedzenia przy budynku to stołówka dla gołębi, 
szczurów, a nawet dzików, tu: W. Korfantego 9C .szczurów, a nawet dzików, tu: W. Korfantego 9C .

W wielu miejscach na trawnikach SSM rozmieszczone W wielu miejscach na trawnikach SSM rozmieszczone 
są tabliczki informacyjne, tu: Grunwaldzkasą tabliczki informacyjne, tu: Grunwaldzka
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z kodeksem wykroczeń, jest nawet do 
500 zł kary.

Art.   145.   [Zaśmiecanie miejsc 
publicznych]

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca 
miejsca dostępne dla publiczno-
ści, a w szczególności drogę, ulicę, 
plac, ogród, trawnik lub zieleniec, 
podlega karze grzywny do 500 zło-
tych albo karze nagany.

Dopuszczenie do takich sytuacji, jak 
resztki jedzenia wokoło budynków, ro-
dzi też dodatkowe problemy. Najbar-
dziej dotkliwe dla otoczenia wyda-
ją się przyzwyczajone do jakiegoś re-
jonu dokarmiania gołębie miejskie, 
zanieczyszczające później parapety 
okienne, balkony, elewacje. Dokar-
miać jeśli już, powinno się na obrze-
żach osiedli albo poza nimi. Wyrzuca-
jąc przy budynku jedzenie wprost za-

prasza się w jego otoczenie szczury. 
A prawdziwą sensację, choć już mo-
że coraz mniejszą, sprawia pojawienie 
się w okolicy dzika (z innych też przy-
czyn), który raz czy drugi dokarmiony, 
też instynktownie wróci i trzeci…

Mieszkającym w domkach jedno-
rodzinnych z ogródkiem teoretycz-
nie można więcej. Mogą sobie zrobić 
śmietnik i na wysokość dachu – tylko 
po co – mogą zaprosić 500 gołębi na 
posiłek, jednak mając działkę między 
innymi domami zwróciłoby to prędzej 
czy później uwagę sąsiadów, sanepi-
du a kto winny nie byłoby wątpliwości. 
W osiedlach budynków wielomieszka-
niowych takich jak nasze, kultura bycia, 
tzw. kindersztuba nie zależy od rodza-
ju prawa do mieszkania, jest natomiast 
bardzo wskazana i ze wszech miar za-
sadna. Inaczej rodzą się konflikty i źle 
się mieszka. Rafał Grzywocz

Zielony Konkurs 2022

Jeszcze nie bujno
Przełom maja i czerwca to okres, gdzie przydomowe ogródki przeważnie zdominowane są przez (niekwitnącą 

na ten czas) zieleń – okres kwitnienia kwiatów wczesnowiosennych zakończył się a brakuje kilka tygodni, aby 
różnobarwne kwiaty wypuściły rośliny dojrzewające później. To też okres doboru przez mieszkańców roślin bal-
konowych i innych elementów zdobiących, których, jesteśmy pewni, przybędzie lada moment, bliżej lata.

Przy niektórych śmietnikach Przy niektórych śmietnikach 
stale zalegają odpady zielone stale zalegają odpady zielone 

z ogródków, tu:  z ogródków, tu:  
M. Skłodowskiej-Curie 77M. Skłodowskiej-Curie 77

Śmietniska pod domem...
ciąg dalszy ze str. 29

Dlaczego warto?
Nikt nie zaprzeczy, że przyjemnie 

jest spojrzeć na ładny balkon czy 
w obejście domu. To nie tylko przecież 

satysfakcja dla ich właścicieli, opie-
kunów, ale też dla spacerowiczów. 
Ukwiecone kąciki znacznie poprawia-
ją wygląd naszych domów i szerzej 
– całych osiedli. Efekty starań miesz-
kańców w upiększenie balkonów czy 
obejść budynków dostrzeżemy bez 
problemu z poziomu chodnika. Nie-

raz widzimy, że to nie tylko sama 
przyjemność z „dziubania” w ziemi, ale 
i wprost zabawa (zdjęcie z ulicy Przy-
jaźni). 

Czasem zaskakujecie nas Państwo 
zdjęciami balkonów od strony miesz-
kania, urządzonych jako kącik wypo-
czynkowy w otoczeniu roślin (publiku-
jemy fotografię Czytelnika z Wł. Ja-
giełły 11A) – a to jeden tylko z przy-
kładów jak na balkonie w obecności 
roślin potrafi być przytulnie. 

Zdajemy sobie jednocześnie spra-
wę, że nie wszystkie balkony w za-
sobach SSM dają daleko idące moż-
liwości stworzenia takiego miejsca 
do wypoczynku. W takich sytuacjach, 
część mieszkańców decyduje się na 
pójście w kierunku pojedynczych do-
nic z roślinami, które choć nielicz-
ne, już w jakichś sposób odmienia-
ją balkon.

Dlatego cały czas gorąco zachęca-
my wszystkich mieszkańców zasobów 
spółdzielczych do przystrajania balko-
nów, jak i obejść budynków kwiatami, 
iglakami, roślinami pnącymi, ozdob-
nymi. Do takiego eksperymentowa-
nia z przyrodą, bez względu na wiel-
kość balkonu czy szerokość pasa zie-
leni przyległego do budynku. Im wię-
cej takich zadbanych „zakątków” bę-
dzie, tym osiedla będą ładniejsze i cie-
kawsze.

Regularnie rozglądamy się i staramy 
dostrzec co ładne, piękne, ciekawie 
urządzone – jeśli chodzi o zieleń bal-
konów i terenów bezpośrednio przy-
legających do domów. Wychwytujemy 
sami, ale i zachęcamy do podpowia-
dania (e-mailowo ssm@poczta.fm lub 
telefonicznie 661 229 858).

rg

Kościelna 34AKościelna 34A
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Grunwaldzka 3Grunwaldzka 3

M. Skłodowskiej-Curie 21M. Skłodowskiej-Curie 21

Przyjaźni 40C-42Przyjaźni 40C-42

Wł. Jagiełły 11AWł. Jagiełły 11A

Krucza 1Krucza 1

Okrężna 16Okrężna 16

Walerego Wróblewskiego 30AWalerego Wróblewskiego 30A

Władysława Łokietka 2Władysława Łokietka 2

Jeszcze nie bujnoJeszcze nie bujno



  

  
  
  
  
  
  

 

Zapraszamy do salonów Orange

lub kontaktu z Doradcą: 507 466 301

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

Siemianowice Śl., ul. Jagiełły 4 (CH Atrium), kontakt 733 844 834
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

Segregując śmieci  Segregując śmieci  

– oszczędzasz Swoje pieniądze – oszczędzasz Swoje pieniądze 

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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