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Czad latem ...kotłownie gazowe w Komisji EuropejskiejCzad latem ...kotłownie gazowe w Komisji Europejskiej

BO: w grze spółdzielcze projekty Cele osiągnięte!BO: w grze spółdzielcze projekty Cele osiągnięte!

Zebrania osiedlowe za nami. Na zdjęciu  Zebrania osiedlowe za nami. Na zdjęciu  
os. „Węzłowiec” – sprawozdanie przedstawia  os. „Węzłowiec” – sprawozdanie przedstawia  

Wiesław JaźwiecWiesław Jaźwiec
Każdy turnus półkolonii rozpoczyna  Każdy turnus półkolonii rozpoczyna  

pogadanka o bezpieczeństwiepogadanka o bezpieczeństwie

Osiedle „Młodych”: Kolorów przybywa...Osiedle „Młodych”: Kolorów przybywa...
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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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Na dowód wystarczy powiedzieć, że 
regularnie na zajęciach pojawiają się 
nowi chłopcy, czasem nawet zagląda-

ją dziewczęta. A wszystko nie po ci-
chu – za zgodą opiekunów. Regular-
nie, łącznie – dobrze ponad setka ty-
godniowo.

Do późnej jesieni, przez kolejne ty-
godnie popołudniami widać będzie 

dzieciaki, ganiające za piłką po bo-
iskach spółdzielczych, pod okiem pro-
fesjonalnych trenerów, byłych piłkarzy. 

Hasło „Wyjść z domu i być aktywnym” 
wciąż aktualne i…

chwytliwe.
Prowadzenie piłki, podania, strza-

ły, dryblingi, ustawianie się. Szlifowa-
nie techniki, na którą składa się wiele 

elementów -to wszystko materiał, nad 
którym trenerzy pracują i będą praco-
wać z dziećmi w nadchodzących ty-
godniach.

Zapisy na treningi? Otwarte
Wciąż można zapisywać dzieci na 

treningi. Nie kosztują nawet złotówki. 
Wystarczy przyjść z dzieckiem na jed-
ne z zajęć i wypisać odpowiednią de-
klarację, jaką mają przy sobie trene-
rzy. Należy pamiętać jednak o sztyw-

no ustalonym przedziale wiekowym 
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

Ganiają za piłkąGaniają za piłką
NieNie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że bezpłatne treningi dla 

dzieci – czy to w salach gimnastycznych, czy na obiektach wie-
lofunkcyjnych przyjęły się znakomicie, a świadomość o nich wśród siemia-
nowickiej społeczności, z roku na rok jest coraz większa. 

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji TY  też  p łac i sz ! ! !Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji TY  też  p łac i sz ! ! !

„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

Terminy letnich zajęć piłkarskich na boiskach osiedlowych:
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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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I tak RN SSM po przebrnięciu przez 
proceduralne punkty rozpatrywała:

- przyjęcie i ocenę harmonogramu 
robót: remontowo-konserwacyjnych, 
instalacji c.o. i c.w.u. w ramach przy-
gotowania do sezonu grzewczego 
2022/2023,

- przyjęcie uchwały w sprawie ustale-
nia opłat za lokale użytkowe,

- uchwałę w sprawie Regulaminu 
konkursu ofert na roboty remonto-
wo-budowlane oraz inwestycyjne na 
rzecz Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej,

- informację o wnioskach podjętych 
na Zebraniach Osiedlowych w dniach 
13, 14, 20, 21, 22. 06. 2022 r.,

- zmiany w Regulaminie rozliczeń 
kosztów energii cieplnej na cele cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej z zastosowaniem indywi-
dualnych zaworów termostatycznych, 
podzielników kosztów i wodomierzy 
c.w.u. w mieszkaniach i lokalach użyt-
kowych Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej – dokument przedsta-
wimy w sierpniowym wydaniu „MS”,

- sprawozdanie z turnieju piłki nożnej 
dla dzieci zo rganizowanego przez Dom 
Kultury „Chemik” z okazji Dnia Dziecka.

Wszystkie rozpatrywane zagadnienia 
nieco wcześniej były omawiane przez 
Komisje Rady a ich przyjęcie przez RN 
potwierdzały stosowne uchwały.

Zebrania
W przygotowanej przez Zarząd SSM 

informacji pozytywnie oceniono prze-
bieg Zebrań osiedlowych, w szcze-
gólności pod względem przygotowa-
nia materiałów sprawozdawczych oraz 
sprawnego przeprowadzenia wszyst-
kich spraw proceduralnych. W doku-
mencie czytamy m.in.:

W Zebraniach uczestniczyli członko-
wie Rady Nadzorczej, Rad Osiedlo-
wych i Zarządu zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zebrań. Na zapro-
szenie Zarządu w Zebraniach uczest-
niczyli przedstawiciele Rady Mia-
sta, Policji i Straży Miejskiej. Człon-
kowie Zarządu oraz Kierownicy Osie-
dli uczestnicząc w Zebraniach udziela-
li szczegółowych wyjaśnień w podno-
szonych sprawach. 

W związku z tym, że mieszkańcy 
osiedla „Bańgów” otrzymali wysokie 
podwyżki za c.o. i c.w.u., Zarząd SSM 
na Zebranie Osiedlowe zaprosił przed-
stawicieli Spółki Tauron Ciepło oraz 

audytora, którzy w przystępny spo-
sób wyjaśnili mieszkańcom przyczyny 
wzrostu opłat za c.o. i c.w.u., ponad-
to odpowiadali na zadawane im pyta-
nia dotyczące m.in. czynników wpły-
wających na cenę jednostkową GJ itp., 
możliwości zmiany bądź innego pod-
łączenia źródła ciepła. Przedstawicie-
le Spółki zapewnili mieszkańców, iż 
wspólnie z Zarządem SSM będą szu-
kać rozwiązania problemu. (...)

Po wysłuchaniu Sprawozdań Prze-
wodniczących Rad Osiedli oraz Kie-
rowników Administracji, głos zabra-
li obecni na Zebraniach mieszkańcy. 
Każdy z poruszonych problemów zo-
stał wyjaśniony przez Kierownika ad-
ministracji lub członka Zarządu.

W czasie Zebrań osiedlowych 
mieszkańcy poruszali sprawy doty-
czące m.in: wykonania przejść dla pie-
szych oraz świateł, remontów chodni-
ków, kontroli funkcjonowania dźwigów 
osobowych, budowy parkingu, wycin-
ki drzew czy przywrócenia przystanku 
autobusowego.

Po wysłuchaniu wszystkich gło-
sów Komisje Wnioskowe przedstawi-
ły i poddały pod głosowanie składane 
przez Członków wnioski, z czego 16 
zostało przyjętych do realizacji. Spo-
śród nich skierowano:

- Do Zarządu SSM – 3 wnioski
- Do Administracji – 3 wnioski
- Do Urzędu Miasta – 7 wniosków
- Do MPGKiM – 1 wniosek
- Do Tauron Ciepło Sp. z o.o. 
– 1 wniosek
- Do właścicieli terenu przy pawi-

lonach handlowych przy ul. Kapicy 
14 A-F i 16 A-D – 1 wniosek

Poruszane problemy i przyjęte wnio-
ski oraz głosy redagowane pod ad-
resem Spółdzielni czy Administracji 
Osiedlowych wskazują, że mieszkań-
cy pozytywnie oceniają działania Rad 
Osiedli, Administracji Osiedla oraz Ra-
dy Nadzorczej i Zarządu SSM.

Reasumując, Zarząd pozytywnie 
ocenia przebieg Zebrań osiedlowych, 
w szczególności pod względem przy-
gotowania materiałów sprawozdaw-
czych oraz sprawnego przeprowadze-
nia wszystkich spraw proceduralnych.

Wszystkie przyjęte wnioski będą 
przedmiotem wnikliwej analizy pod ką-
tem ich realizacji. Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa wystąpi do in-
stytucji zewnętrznych o realizację wnio-

sków z Zebrań ich dotyczących. Po-
zostałe wnioski skierowane do SSM 
w części będą przekazane do realizacji 
przez Administracje Osiedlowe, a w od-
powiedniej części przez Zarząd SSM. 
Wszystkie wnioski i pełny dokument 
o osiedlowych zebraniach przedstawi-
my w sierpniowym wydaniu „MS” po pu-
blikacji trzech kolejnych relacji z Zebrań.

Z kolei w przedłożonym sprawozda-
niu z turnieju piłkarskiego ujęto:

31. maja br. na boisku wielofunkcyj-
nym przy ul. Wł. Jagiełły 33 na osiedlu 
„Węzłowiec”, odbył się turniej piłkar-
ski z okazji Dnia Dziecka. W rozgryw-
kach uczestniczyły dzieci na co dzień 
uczestniczące w bezpłatnych zajęciach 
prowadzonych pod egidą Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej pn. „Pił-
ka nożna w naszych osiedlach”.

W rywalizacji wzięły udział cztery ze-
społy: „Bańgów”, „Michałkowice”, „Tu-
wim” i „Węzłowiec” – w sumie około 
40 dzieci, w wieku 7-9 lat. Spotkania były 
rozgrywane systemem każdy z każdym.

Mecze, nad których prawidłowym 
przebiegiem czuwali trenerzy i jedno-
cześnie sędziowie – Dariusz Rzeź-
niczek i Robert Razakowski, trwały 
po 16 minut i były bardzo wyrównane, 
a licznie zgromadzona publiczność do-
pingowała swoich milusińskich, żywo 
reagując na to co dzieje się na boisku.

Po rywalizacji miała miejsce sympa-
tyczna uroczystość wręczenia okolicz-
nościowych złotych medali oraz słodkich 
upominków wszystkim uczestnikom, 
które ufundowała Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa. Wręczali je Wie-
sław Jaźwiec – przewodniczący Ra-
dy Nadzorczej SSM i przewodniczący 
Rady Osiedla „Węzłowiec” oraz Marek 
Greiner – pełnomocnik Zarządu SSM 
ds. Technicznych, a także inni przedsta-
wiciele Rady Osiedla oraz administracji.

Imprezę zorganizowała Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Ra-
da Osiedla „Węzłowiec” przy współpra-
cy z osiedlową administracją oraz Do-
mem Kultury „Chemik”. Podziękowanie 
za obsługę medyczną należą się pa-
niom pielęgniarkom z Przychodni „Fami-
lia” z Bańgowa. Patronat nad turniejem 
objął Prezydent Siemianowic Śląskich 
Rafał Piech. Przypomnijmy, że zawo-
dy wpisały się w cykl wydarzeń kultural-
no-sportowych z okazji 90-lecia nadania 
praw miejskich Siemianowicom Śląskim.

Rada wysoko oceniła organizację 
i przebieg Zebrań jak i turnieju oraz in-
nych przedłożonych materiałów.

RN przyjęła harmonogram dyżurów 
członków Rady na miesiące wrzesień 
– grudzień. pes

Zebrania, ciepło, sezon grzewczy

Ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Rady Nadzorczej Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzono 30 czerwca. 

W porządku obrad znalazło się kilka zagadnień.
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ciąg dalszy na str. 6

Czad latem też groźny
Od czerwca mieliśmy i nadal mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi polegającymi na naprzemien-

nym szybko zmieniającym się występowaniem bardzo upalnych, a następnie bardzo chłodnych dni, 
z dużymi skokami i spadkami ciśnienia, z porywistymi wiatrami, burzami i ulewnymi deszczami. Takie zjawiska 
powodują występowanie zakłóceń w funkcjonowaniu wentylacji, co jest szczególnie groźne w lokalach, w których 
użytkowane są urządzenia spalające gaz – takie jak kuchenki i podgrzewacze wody.

Przy takiej aurze niestety mogą zdarzyć się przypad-
ki podtruć tlenkiem węgla (popularnie zwanego czadem). 
Warto przypomnieć, że tylko część wielorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych w Polsce jest wyposażona w wentylację 
mechaniczną, której zasadniczym elementem są wentylato-
ry wyciągowe zamontowane na nasadach kominów w celu 
wymuszenia wymiany powietrza. W znacznej części budyn-
ków mamy zastosowaną wentylację grawitacyjną, w któ-
rej wymiana powietrza następuje z wykorzystaniem różni-
cy ciśnień między przestrzenią wentylowaną, a ujściem ka-
nału wentylacyjnego do atmosfery. W jednym i drugim ty-
pie wentylacji zanieczyszczone powietrze zostaje wyssane 
z pomieszczenia przez kratkę wentylacyjną, a do pomiesz-
czenia napływa powietrze zewnętrzne przez celowo wyko-
nane nawiewy (np. okna, kratki nawiewne sterowane higro-

skopijnie) albo nieszczelności w obudowie budynku. Pra-
widłowa wentylacja mieszkania zapewnia odpowiednią ja-
kość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymia-
ny powietrza, co dotyczy w szczególności lokali wyposażo-
nych w odbiorniki gazu.

Gaz
Roztropność w tym przypadku polega na pamiętaniu 

o tym, że korzystanie z urządzeń gazowych w mieszka-
niach wymaga od ich użytkowników przestrzegania kilku 
podstawowych zasad, według których między innymi na-
leży:

- stosować wyłącznie gazowe urządzenia z atestem (do-
puszczone do stosowania);

- dokonywać regularnych przeglądów (kontrola każde-
go urządzenia powinna być przeprowadzana przez osobę 
uprawnioną co najmniej raz w roku) i utrzymywać urządze-
nie we właściwym stanie technicznym;

- nie dokonywać (nigdy i w żadnym przypadku!) samo-
dzielnie jakichkolwiek napraw czy „usprawnień” urządze-
nia gazowego;

- zapewnić dopływ do urządzenia odpowiedniej ilości po-
wietrza (dla całkowitego/pełnego spalania gazu koniecz-
ne jest dostarczanie co najmniej 10 m3 powietrza na każ-
dy 1 m3 gazu, a dopływ powietrza zewnętrznego do kuch-
ni, łazienek oraz WC powinien być zapewniony przez otwo-

ry o sumarycznej powierzchni wynoszącej co najmniej 220 
cm2, wykonanych w dolnych częściach drzwi;

- nie podłączać do przewodów wentylacyjnych wentylato-
rów i okapów kuchennych;

- dbać o kratki wentylacyjne, których przekroju czynnego 
nie wolno w żadnym przypadku zmniejszać (zaklejać, zaty-
kać, nadto kratki powinny być zawsze czyste, drożne oraz 
nie wolno ich wymieniać na inne o regulowanym przekroju 
czynnym, czy też na wyposażone w drobnooczkową siatkę;

- nie zmniejszać kubatury pomieszczenia łazienki z piecy-
kiem gazowym np. poprzez stosowanie szczelnej zabudo-
wy meblowej lub sufitu podwieszanego (minimalna kubatu-
ra tego pomieszczenia to 8 m3);

- udostępniać każdorazowo lokal do wykonywania okre-
sowych kontroli instalacji gazowych przeprowadzanych 

przez Spółdzielnię co najmniej jeden raz w roku zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego.

Szczelność instalacji gazowej jest chyba dla wszystkich 
oczywistym warunkiem bezpiecznego użytkowania gazu, 
jego mieszanina z powietrzem (w granicach 5 - 15%) za-
graża wybuchem w zetknięciu z ogniem, zaiskrzeniem in-
stalacji elektrycznej.

Niestety, mniej oczywiste dla większości użytkowni-
ków mieszkań wyposażonych w urządzenia i instalacje 
gazowe jest niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla.

Należy jednak podkreślić z naciskiem, że niewłaściwe ko-
rzystanie z tego gazu może spowodować powstanie bardzo 
toksycznego tlenku węgla. Tlenek węgla powoduje zatrucie 
jedynie przez drogi oddechowe. W początkowym okresie 
zatrucia tlenkiem węgla występują bóle i zawroty głowy, tęt-
nienie w skroniach, szum w uszach i osłabienie słuchu oraz 
uczucie duszności w trakcie wysiłku. W następnym okre-
sie pojawiają się nudności, wymioty, narastające zaburze-
nia świadomości aż do głębokiej śpiączki. Oddech zazwy-
czaj jest przyspieszony, nieregularny. Akcja serca przyspie-
szona. Przy stężeniu tlenku węgla na poziomie ok. 1,28% 
następuje utrata przytomności po 2-3 wdechach, śmierć po 
około 3 minutach. Przy stężeniu na poziomie 0,64% zgon 
następuje w niecałe 20 minut.

Na drzwiach do klatek schodowych pojawiają się Na drzwiach do klatek schodowych pojawiają się 
komunikaty ADM o charakterze profilaktycznym komunikaty ADM o charakterze profilaktycznym 

W czerwcu przy ul. Okrężnej odnotowano kilka W czerwcu przy ul. Okrężnej odnotowano kilka 
niepokojących sygnałów odnośnie podwyższonego niepokojących sygnałów odnośnie podwyższonego 

stężenia tlenku węgla w mieszkaniachstężenia tlenku węgla w mieszkaniach
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice Śląskie,  

ul. Bohaterów Westerplatte 20
posiada do wynajęcia  

następujące lokale użytkowe:
- ks. Jana Kapicy 15 – pomieszczenia biurowe  

o powierzchni 11,46 m2 + 23,55 m2,
- Walerego Wróblewskiego 8 – lokal użytkowy o powierzchni 28,96 m2,

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

ciąg dalszy ze str. 5
Bardzo niekorzystne dla pracy tak zwanych piecyków 

gazowych łazienkowych są skrajne warunki atmosfe-
ryczne – letnie upały i zimowe silne mrozy.

Latem, podczas wysokich 
temperatur, znacznie male-
je wielkość podciśnienia wy-
twarzanego przez system ko-
minowy (zależy od różnicy temperatur powietrza ze-
wnętrznego i spalin w przewodach spalinowych). Wy-
twarzany wtedy tak zwany „ciąg kominowy” często nie 
jest wystarczający do odprowadzenia spalin z budynku.

Namawiamy Państwa nie tylko do stosowania zasad po-
stępowania, o których wspomniano powyżej, ale także do 
wymiany starych, zużytych piecyków gazowych na nowo-
czesne piecyki gazowe, z układem samoczynnego wyłą-
czania piecyka przy zaniku ciągu kominowego. Celowym 
działaniem jest też zainstalowanie w mieszkaniu (szcze-
gólnie w łazience) czujników tlenku węgla sygnalizują-
cych skutecznie zaistnienie zagrożenia dla mieszkańców. 
W okresie występowania upałów czy też silnych mrozów 

należy zachować szczególną ostrożność. Dla własnego 
bezpieczeństwa należy:

- przed każdą kąpielą dobrze przewietrzać łazienkę po-
przez otwarcie okien na 5-10 minut;

- ograniczyć do minimum 
czas przebywania w łazience 
podczas pracy piecyka gazo-
wego;

- w czasie kąpieli mieć uchylone okno (lub okna) przynaj-
mniej w pozycji „mikrouchył”;

- nie włączać kuchenki gazowej w czasie pracy piecyka 
łazienkowego i kąpieli;

- unikać korzystania z piecyków gazowych w okresie bar-
dzo wysokich oraz bardzo niskich temperatur powietrza ze-
wnętrznego lub korzystać ze szczególną ostrożnością.

Jesteśmy przekonani, że przy roztropnym i uważnym oraz 
ostrożnym korzystaniu z instalacji i urządzeń gazowych 
przy sprawnej wentylacji w mieszkaniach unikną Państwo 
zatrucia tlenkiem węgla.
Publikacja oparta na materiale Z. Olejniczaka „Zadbajmy o nie wspól-

nie. Bezpieczeństwo - twoje, moje, nasze…”, www.ksm.katowice.pl

Czad latem 
 też groźny
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Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Węzłowiec”

Krótka dyskusja z jednym wnioskiem
Niespełna godziny potrzebowali członkowie Spółdzielni z osiedla „Węzłowiec”, aby wysłuchać sprawozdań  

 z działalności Rady Osiedla i administracji oraz przedyskutować bolączki. Zebranie osiedlowe, jakie zorgani-
zowano 14 czerwca br. w domu Kultury „Chemik” miało spokojny przebieg.

Do dyskusji zgłosiło się troje mieszkańców osiedla. Jako 
pierwszy głos zabrał Andrzej Pisarek. Poruszył on kwestię 
naprawy drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 27. W odpowiedzi usłyszał, że w ubiegłym 
roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego, złożono projekt, 
zakładający większy remont tej ulicy. Niestety, ogólnospół-
dzielczy projekt nie zyskał wówczas wystarczającej ilości 
głosów mieszkańców i przepadł. Edyta Bratek – kierownik 
administracji obiecała, że widoczne ubytki w drodze zosta-
ną uzupełnione. 

W dalszej części dyskusji poproszono o rozważenie moż-
liwości zatrudnienia sprzątaczki do sprzątania parteru jed-
nej z klatek przy ulicy Władysława Jagiełły, w której mie-
ści się również fryzjer, ze względu na ilość osób korzysta-
jących tym samym z tego korytarza. Administracja przepro-
wadzi rozmowę z właścicielką zakładu, informując ją o zgło-
szonych na zebraniu uwagach i konieczności zaangażowa-
nia się w sprzątanie, także poza lokalem.

Jeden z mieszkańców klatki przy ulicy Władysława Ja-
giełły 3C postulował o sprawdzenie poprawności funkcjo-
nowania dźwigu osobowego, gdyż jego zdaniem, urucha-
mianie windy powoduje spadki napięcia instalacji elektrycz-
nej w mieszkaniu. W odpowiedzi usłyszał, że ADM dokona-
ła już kontroli tejże instalacji elektrycznej i nie wykazała ona 
żadnych nieprawidłowości. Poruszony problem po zebraniu 
przekazany został firmie profesjonalnie zajmującej się kon-
serwacją dźwigów osobowych.

Kilka problemów w trakcie dyskusji poruszyła Aniela 
Szołtysik. Mieszkanka zwróciła uwagę na problemy miesz-
kańców z ulicy Walerego Wróblewskiego 26-32 związane 
z brakiem dostatecznej ilości miejsc postojowych w pobliżu 
domu. Przyczyną kłopotów jest to, jej zdaniem, że klienci lo-
kali usługowo-handlowych, będących częścią tego budyn-
ku, parkują na miejscach blisko klatek schodowych. Podob-
nie jak samochody realizujące dostawy do sklepów. Miesz-
kanka poprosiła jednocześnie o rozważenie kwestii usta-
wienia znaków drogowych, które ograniczyłyby dostęp do 
parkingów tylko dla mieszkańców tej części osiedla.

Mieszkanka ta zwróciła również uwagę na czystość wo-
kół śmietnika przy tej ulicy. Nierzadko jest tak, że bałagan, 
jaki tworzy się przy wiacie śmietnikowej i pojemnikach do 
segregacji odpadów spowodowany jest składowaniem tam 

przez najemców lokali nieposkładanych kartonów. Jedno-
cześnie zwróciła uwagę na to, że pojemniki na papier po-
siadają zbyt małe otwory, przez co części mieszkańcom 
czy najemcom lokali sprawia trudność włożenie tam więk-
szych kartonowych odpadów. Kierownik administracji od-
powiedziała, że najczęściej powodem składowania karto-
nów przy zabudowie śmietnikowej są przepełnione pojem-
niki na papier. W takich przypadkach ADM niezwłocznie in-
formuje służby oczyszczania miasta o konieczności dodat-
kowej wywózki.

Inny problem, na jaki zwróciła uwagę Aniela Szołtysik do-
tyczy nieodpowiedzialnego zachowania niektórych kierow-
ców na drodze dojazdowej wzdłuż budynku Walerego Wró-
blewskiego 26-32. Są przypadki znacznego przekracza-
nia prędkości na odcinku od skrzyżowania z główną ulicą 
Grunwaldzką – wzdłuż budynku Walerego Wróblewskiego 
26-32 od strony parkingu i administracji. Droga charaktery-
zuje się pewnym nachyleniem, co prawdopodobnie zwięk-
sza ryzyko przekraczania na niej dopuszczalnej prędkości. 
W celu podniesienia bezpieczeństwa przechodniów, dla 
których droga stanowi nierzadko ciąg pieszo-jezdny, poja-
wił się postulat, by rozważyć możliwość zamontowania pro-
gu zwalniającego podobnego do tych, jakie są na głównej 
ulicy Grunwaldzkiej. Obecni na sali radni Tomasz Nowa-
ra i Marcin Janota, po zebraniu obiecali przedstawić pro-
blem w Urzędzie Miasta, docelowo komisji ds. Organiza-
cji Ruchu.

A przed dyskusją…
O działalności i zadaniach Rady Osiedla w 2020 i 2021 

roku mówił w jej imieniu Wiesław Jaźwiec – przewodniczą-
cy RO: - W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posie-
dzeń stacjonarnych, a w czasie obowiązujących obostrzeń 
pandemicznych sprawy załatwiano korespondencyjnie lub 
w ograniczonych składach osobowych. W ramach działal-
ności Rady załatwiane były problemy związane z funkcjo-
nowaniem osiedla, a w szczególności:

- współdziałaniem z administracją osiedla przy ustalaniu 
i realizacji planów remontowych,

- należytego utrzymania infrastruktury osiedlowej,
- bezpieczeństwa zamieszkania,
- współdziałania z organami Urzędu Miasta w sprawach 

dotyczących osiedla.
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Plany robót remontowych dla osiedla opracowywane by-
ły z uwzględnieniem najważniejszych zadań z punktu wi-
dzenia potrzeb oraz posiadanych środków finansowych. 
Uwzględniały również zadania ujęte w programach wie-

loletnich uchwalonych przez 
Radę Nadzorczą. Brane pod 
uwagę były też zadania zgła-
szane przez mieszkańców na 
zebraniu osiedlowym, bądź 
dyżurach Rady Osiedla czy 
również bezpośrednio w ad-
ministracji.

O tym, jak wyglądała re-
alizacja planów remontowych w 2020 
i 2021 roku mówiła Edyta Bratek – kie-
rownik administracji. Funkcję tę peł-
ni od pierwszej połowy ubiegłego roku, 
gdy zastąpiła na tym stanowisku Pio-
tra Iwaniaka, który odszedł na emerytu-
rę. W swojej wypowiedzi przypomniała, 
że ADM „Węzłowiec” administruje dziś 
36 budynkami mieszkalnymi, w których 
mieszczą się 2052 mieszkania, 550 ga-
rażami oraz pawilonem usługowo-han-
dlowym przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 26-32. Do największych prac, 
jakie wykonano w minionym okresie 
w osiedlu „Węzłowiec” zaliczyła m.in.:

- likwidację glonów z elewacji budyn-
ków przy ulicach: Wł. Jagiełły 7, 11, 
Grunwaldzkiej 16C,

- kapitalny remont balkonów przy Wł. Jagiełły 1A i 13A, B, C,
- termomodernizację budynku przy Grunwaldzkiej 6,
- malowanie klatek schodowych budynków przy ulicach: 

Wł. Łokietka 2, 18, 20, 22, 24, Grunwaldzkiej 7 i 16,
- estetyzację kabin dźwigów osobowych w budynkach 

przy Wł. Jagiełły 9B, 11C i 39D,

- realizację projektu budowy skweru rekreacyjno-wypo-
czynkowego przy Wł. Jagiełły 9-11,

czy wreszcie pierwszej w osiedlu i w ogóle w zasobach 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – wieloletniej łą-

ki kwietnej, założonej między 
budynkami Wł. Jagiełły 5-7-9 
a ciągiem handlowym i siłow-
nią na wolnym powietrzu przy 
Grunwaldzkiej.

Władze Zebrania
Odnotujmy, że mieszkańcy 

w głosowaniu do Prezydium 
Zebrania, już na samym po-

czątku wybrali:
- Wiesława Golę – na przewodniczą-

cego,
- Damiana Łączyńskiego – na sekre-

tarza oraz
- Karola Szelesta i Waldemara Buch-

tę na asesorów.
W skład Komisji Wnioskowej weszli:
- Marcin Klimczak – przewodniczący,
- Andrzej Waldera i Jakub Nowak – 

członkowie.
Na przestrzeni lat zebrania członków 

Spółdzielni z osiedla „Węzłowiec” bywa-
ły, i burzliwe, i spokojne. Nierzadko trud-
no było przewidzieć, czego można się 
spodziewać. To ostatnie jednak zdecy-
dowanie należało do tego drugiego ro-
dzaju zebrań.

Podobnie jak w innych osiedlach, dyskusji przysłuchiwa-
li się przedstawiciele Rady Miasta. W zebraniu uczestniczył 
Zarząd SSM:

- Jolanta Sobek – prezes,
- Marek Grzyb oraz Krystyna Śliwiok – wiceprezesi.

Rafał Grzywocz

Osiedle „Węzłowiec”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 14 czerwca br. w Domu Kultury 
„Chemik”:
1) Sprawdzić funkcjonowanie dźwigu osobowego w bloku 

przy ulicy Władysława Jagiełły 3C.

Krótka dyskusja z jednym wnioskiem

Edyta Bratek - od niedawna kie-Edyta Bratek - od niedawna kie-
rownik ADM relacjonuje działal-rownik ADM relacjonuje działal-

ność administracji ostatnich 2 latność administracji ostatnich 2 lat

Im bliżej terminu wywózki Im bliżej terminu wywózki 
wystawisz odpady wystawisz odpady 
wielkogabarytowe,wielkogabarytowe,
tym krócej będziesz  tym krócej będziesz  
na to patrzećna to patrzeć

Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń  Harmonogram wywozu - patrz: tablica ogłoszeń  
w klatce schodowej,  w klatce schodowej,  

informacja w administracji, strona:informacja w administracji, strona:
www.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowewww.mpgkim.com.pl/odpady-wielkogabarytowe
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Osiedle „Centrum” Osiedle „Centrum” Osiedle „Centrum”

Do Spółdzielni, Miasta i Mundurowych
Zebranie Członków Spółdzielni z osiedla „Centrum” było jednym z dłuższych spośród wszystkich siedmiu 

 odbytych w czerwcowym cyklu spotkań z mieszkańcami SSM. A to ze względu przede wszystkim na dyskusję, 
w której poruszano wiele różnych zagadnień – od bezpieczeństwa na ulicy, przez remonty, drzewa i ptaki, po śmieci. 

Dyskusja
Na początek były sprawy do służb mundurowych. Pierwsza 

z poruszonych dotyczyła ulicy Komuny Paryskiej. Andrzej 
Jagiełło – przewodniczący Rady Osiedla poprosił o zwróce-
nie uwagi na problem urządzanych weekendami wyścigów 
motocyklowych i samochodowych na tej ulicy oraz sąsied-
niej, Obwodowej. Hałas, jaki się z tym wiąże dotkliwy jest 
zwłaszcza dla dzieci, a przede wszystkim chodzi o bezpie-
czeństwo. Obecny na sali policjant, sierżant sztabowy Ka-
mil Koziara obiecał przekazać sprawę dzielnicowemu od-
powiedzialnemu za ten rejon służbowy. Zaznaczył, że nawet 
gdy praca dzielnicowego kończy się w określonych godzi-
nach, bo nie jest to służba całodobowa, dany temat naświe-
tlony zostaje policjantom z ogniwa patrolowo-interwencyjne-

go. Oprócz tego, do służb mundurowych, przede wszystkim 
do straży miejskiej, zwróciła się Barbara Merta, nie pierw-
szy raz na zebraniu osiedlowym uczulając, by poświęcić wię-
cej uwagi głównym chodnikom ulicy Powstańców. Porządek 
tam, jak podkreślała, nadal pozostawia w wielu miejscach 
dużo do życzenia, tym bardziej to zawstydzające, że jest to 
jedna z głównych ulic Siemianowic Śląskich. 

W późniejszej części dyskusji mieszkanka ta jeszcze raz 
przywołała temat ulicy Powstańców, prosząc o wystoso-
wanie wniosku do Urzędu Miasta w celu podniesienia bez-
pieczeństwa przejść dla pieszych wzdłuż niej poprzez wy-
konanie dodatkowego ich oświetlenia.

Kilka/naście spółdzielczych spraw
Następne głos w dyskusji dotyczył budynku przy ulicy 

Jedności 1. Stanisław Skrzypiec podziękował za niedaw-
no wykonany remont klatek i zapytał równocześnie o plany 
względem zabrudzonej glonami elewacji budynku. Według 
informacji administracji, jest on zaplanowany na 2024 rok. 
Podobne pytanie później dotyczyło również budynku przy 
ulicy Michałkowickiej 17-23A. O to pytał Dariusz Urbań-
czyk. Duże roboty na elewacji tego wieloklatkowego budyn-
ku zaplanowano w 2027 roku.

Po raz kolejny na forum zebrań osiedlowych poruszono 
kwestię długo przeciągających się remontów mieszkań. Jest 
to bardzo uciążliwe i męczące na dłuższą metę dla sąsia-
dów. Przy okazji zapytano też o to, czy na wszystkie remonty 
i poprawki mieszkań musi być zezwolenie ze Spółdzielni, bo 

mieszkaniec zgłaszający problem ma wątpliwości co do jed-
nego z lokali mieszkalnych, gdzie taki remont był przeprowa-
dzony z dużą ilością gruzu. W odpowiedzi, Wojciech Chle-
bek – kierownik administracji powiedział, że trudno oczeki-
wać, by Spółdzielnia wyznaczała mieszkańcom termin zakoń-
czenia prac remontowych w ich mieszkaniach. Regulamin, ja-
ki funkcjonuje w SSM określa jedynie godziny, w jakich moż-
na takie roboty wykonywać, z poszanowaniem ciszy nocnej 
i ustawowych dni świątecznych. Jeśli chodzi o wątpliwości 
względem wykonywanych robót remontowych w mieszkaniu, 
m.in. pod kątem ingerencji w ścianę nośną we wskazanym 
adresie, wszystko odbywało się za wiedzą pracowników ad-
ministracji, według projektu technicznego i odpowiedniego jej 
zabezpieczenia. W taki sposób można to robić legalnie.

Inna mieszkanka, Teresa Wąs poruszyła z kolei między 
innymi problem niedostatecznej ilości pojemników na od-
pady przy ulicy Jana Pawła II 22 i pytała o termin remon-
tu całego śmietnika. Ktoś z sali nieco później dodał, że jest 
on także miejscem stałego podrzucania odpadów z innych 
nieruchomości. Mieszkanka nadmieniła także o rosnących 
nieopodal domu wysokich drzewach, które przy silnym wie-
trze, burzy zagrażają zarówno budynkowi, jak i zaparkowa-
nym samochodom. Dodano też z sali, że powinno się sa-
dzić takie drzewa, by przez wzgląd na wielkość nie zagra-
żały otoczeniu w środku osiedli. W odpowiedzi na pytania 
mieszkanka usłyszała, że śmietnik będzie przebudowany 
do końca sierpnia i wzorem innych osiedlowych wiat śmiet-
nikowych SSM, zwieńczony furtką z zamkiem patentowym. 
Odnośnie wycinki wskazanych drzew, nie ma na ten mo-
ment zgody ze strony Wydziału Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta, ale kierownik ADM obiecał ponowienie wystąpić 
z takim wnioskiem do odpowiedniej urzędowej komórki. Nie 
należy jednak spodziewać się większych prac przy osiedlo-
wym drzewostanie teraz, ze względu na trwający do jesieni 
okres lęgowy ptaków.

Kolejne poruszane tematy dotyczyły ulicy Michałkowic-
kiej 17-23A. Jeden z tamtejszych mieszkańców poruszył 
m.in. temat monitoringu miejskiego na tym obszarze oraz 
ptaków, które niszczą elewację, wydłubują warstwę styro-
pianową, poddając w ten sposób pod wątpliwość sens mon-
tażu budek lęgowych, gdyż jego zdaniem przynosi to sku-
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tek odwrotny od oczekiwanego. W wypowiedzi mieszkań-
ca znalazło się też podziękowanie dla dozorcy, który ra-
no robi, jak to ujął dyskutant, „syzyfową pracę”. - Ludzie ro-
bią syf na śmietniku. Wygląda to czasem tak, że idzie do sa-
mochodu i po drodze zostawia worek śmieci przy śmietniku. 

Nie chce mu się już wrzucić go do odpowiedniego pojemni-
ka. Tak samo jest wieczorami. Cały syf wyrzuca się byle jak 
gdy jest ciemno, bo nikt tego nie widzi. A rano jest jak jest. 
Cały ten bałagan po takich mieszkańcach, czy to latem, czy 
zimą sprząta jeden, wcale już 
nie młody dozorca i szacunek 
dla niego – mówił emocjonal-
nie mieszkaniec.

Odnośnie problemu nisz-
czenia przez ptaki elewa-
cji budynków, po to właśnie 
montuje się na nich lub naj-
bliższej okolicy budki lęgowe 
dla bytujących na danym te-
renie ptaków w oparciu o opi-
nię ornitologiczną, by instynk-
townie to z nich w zastęp-
stwie korzystały, a nie two-
rzyły miejsc gniazdowania w elewacji, uszkadzając jedno-
cześnie warstwę styropianową budynku. Zauważone znisz-
czone elementy elewacji są zabezpieczane na zlecenie ad-
ministracji, a jeśli jest taka możliwość, montowane są także 
„odstraszacze ptaków”.

Pod koniec dyskusji, je-
den z mieszkańców zapytał 
o możliwość zabudowania, 
wzorem innych w Spółdzielni, 
śmietnika przy ulicy Komuny 
Paryskiej 6. Jak poinformo-
wał kierownik ADM, tego typu 
konstrukcja nie jest tutaj moż-
liwa ze względu na położenie 
„stacji trafo” i ogólne uwarun-
kowania techniczne.

Podsumowując dysku-
sję, prowadząca zebranie Joanna Baranowicz-Pluskwik 
z Rady Osiedla podziękowała mieszkańcom, że żywo inte-
resują się sprawami najbliższymi, czyli swojego osiedla i za 
to, że reagują, gdy dostrzegą jakiś problem albo niewłaści-
we zachowanie współmieszkańców.

Sprawozdania też ważne
Głosy w dyskusji Członków Spółdzielni nie są jedynym ele-

mentem osiedlowym zebrań. Istotnym jej elementem są rów-
nież sprawozdania Rady Osiedla i administracji z działalno-
ści. O tym, jak wyglądało to w „Centrum” w latach 2020 i 2021 
mówili najpierw Joanna Baranowicz-Pluskwik – o Radzie 
Osiedla, a później Wojciech Chlebek – o administracji.

- Podczas swoich posiedzeń Rada Osiedla zajmowała się 
między innymi: wykonaniem planu remontów, przygotowa-
niem budynków do sezonu grzewczego czy przeglądami 
osiedla. Rozpatrywano wnioski i zażalenia mieszkańców, 
kontrolowano realizację planu remontów pod względem fi-
nansowym oraz pod kątem wykonawstwa. W obecnej sy-
tuacji duży nacisk kładzie się na likwidację dewastacji na-

szych zasobów, które to dociążają nasze kontro remonto-
we, co jest związane z powiększeniem kosztów nie ujętych 
w planach remontowych. Rada Osiedla jest w stałym kon-
takcie ze strażą miejską i policją. Problemem dziś są rów-
nież mieszkańcy zabrudzający klatki schodowe oraz obej-

ścia budynków – streszczała działalność Rady Joanna Ba-
ranowicz-Pluskwik.

Wojciech Chlebek w swoim sprawozdaniu z działalności 
administracji nakreślił najważniejsze pozycje remontowe, 

jakie zrealizowano w latach 
2020/2021, do nich zaliczył: 
izolację fundamentów budyn-
ku przy Kolejowej 5, malowa-
nie klatek schodowych przy 
Powstańców 54A, C, Jana 
Pawła II 17/T. Kościuszki 10, 
remont nawierzchni parkin-
gów przy ulicy Kolejowej 3 
i chodników przy Ryszarda 
Gansińca 6-9 i Powstańców 
54B-C oraz wymianę latarni 
wraz z okablowaniem przy uli-
cy Kruczej 2-3.

Informował też o odpowiedziach, jakie wpłynęły do SSM 
z Urzędu Miasta w sprawie czterech wniosków złożonych 
podczas ostatniego odbytego zebrania osiedlowego Człon-
ków Spółdzielni, w marcu 2020 roku. Szerzej o tym pisali-

śmy w „MS” 04/21, str. 5-9.
Z zapowiedzi większych re-

montów w 2022 roku, kierow-
nik nadmienił między inny-
mi o konieczności wykonania 
zaleceń przeciwpożarowych 
w budynkach wysokich przy 
ulicy Śląskiej 46 i 48.

Prezydium, komisja, spra-
wozdania

Blisko dwugodzinna dys-
kusja przyniosła kilkanaście 
omówionych większych bądź 

mniejszych problemów. Spisano i poddano pod głosowa-
nie ostatecznie 2 - oba do Urzędu Miasta. Warto odnoto-
wać, że nad prawidłowym przebiegiem zebrania czuwa-
ło Prezydium w składzie: Joanna Baranowicz-Pluskwik – 
przewodnicząca, Barbara Merta – sekretarz oraz Teresa 
Woźniak i Jerzy Koszorek – asesorzy. Komisję Wniosko-
wą utworzyli: Elżbieta Hołowczak, Tadeusz Dudek, Sta-
nisław Solowski.

Na zebraniu obecni byli przedstawiciele SSM: Jolan-
ta Sobek – prezes Zarządu i Marek Greiner – pełno-
mocnik Zarządu ds. Technicznych, a także Rady Miasta 
– Marcin Janota i Policji – sierżant sztabowy Kamil Ko-
ziara. Mimo niewielkiej frekwencji, udało się omówić kil-
kanaście problemów, czasem natury ogólnej, które doty-
czą większej ilości osób a nawet wszystkich zamieszka-
łych w Spółdzielni, czasem były to sprawy bardziej indy-
widualne, odnoszące się stricte do jednego budynku lub 
jego otoczenia. 

Rafał Grzywocz

Osiedle „Centrum”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 20 czerwca br. w świetlicy budyn-
ku przy ulicy Powstańców 54:
1. Wystąpić do Urzędu Miasta, Wydziału Ochrony Środo-

wiska z wnioskiem o wycięcie drzew przy budynkach 
rosnących przy ulicy Jana Pawła II 21-22.

2. Wystąpić do Urzędu Miasta z wnioskiem o rozważenie 
możliwości doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż 
ulicy Powstańców.

Osiedle „Centrum Osiedle „Centrum””

Do Spółdzielni, Miasta i Mundurowych
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Osiedle „Chemik” Osiedle „Chemik” Osiedle „Chemik” Osiedle „Chemik”

W Chemiku o „Chemiku”
Zabrudzone elewacje, remonty niektórych nawierzchni dróg, chodników i parkingów, podrzucanie odpadów 

z ogródków działkowych na osiedlowe śmietniki – takie między innymi problemy poruszono podczas zebrania 
Członków Spółdzielni z osiedla „Chemik”, jakie odbyło się w Domu Kultury „Chemik” 20 czerwca.

Zanim do głosu doszli mieszkańcy, 
musiało ukonstytuować się Prezydium 
Zebrania i Komisja Wnioskowa. W gło-
sowaniu i po wyrażeniu zgody w Pre-
zydium zasiedli:

- Andrzej Gościniak – przewodni-
czący,

- Wanda Stolarczyk – sekretarz,
- Krzysztof Kusz i Stefan Janda – 

asesorzy.
Komisję Wnioskową utworzyli: Woj-

ciech Matczak – przewodniczący oraz 
Ewa Dinges i Andrzej Sławiński.

Podsumowanie roku 
w sprawozdaniach

O tym, czym zajmowała się Rada 
Osiedla i co jest w perspektywie mó-
wił w imieniu RO Jan Dudek jej prze-
wodniczący. Przypomniał, że w okre-
sie sprawozdawczym, czyli w latach 
2020 i 2021 Rada musiała w związ-
ku epidemią koronawirusa dostosować 
swoje działania do przepisów sanitar-
nych, i tym samym większość zadań 
realizowanych było w trybie zdalnym, 
jednak udało się wypracować pewną 
formułę, która pozwoliła na załatwianie 
spraw na bieżąco. Jak streszczał prze-
wodniczący Rady Osiedla, działania, 
wzorem lat ubiegłych, realizowane by-
ły w dwóch komisjach problemowych:

- GZM, zajmującej się gospodarką 
zasobami mieszkaniowymi,

- społeczno-porządkową.
Działanie Rady Osiedla, jak pod-

kreślał Jan Dudek, koncentrowało się 
głównie na:

- ustalaniu planów rzeczowo-finan-
sowego robót remontowo-konserwa-
cyjnych w oparciu o przeglądy i zgła-
szane postulaty oraz nadzór nad jego 
realizacją,

- opiniowaniem wniosków na prowa-
dzenie działalności handlowej i usłu-
gowej prowadzonej na terenie osiedla,

- ocenie stanu bezpieczeństwa.
Do najważniejszych zadań Ra-

dy Osiedla, jak zaznaczał, należy też 
właściwe współdziałanie z Zarządem 
Spółdzielni i dobra współpraca z Ra-
dą Nadzorczą przy ustalaniu planów 
remontowych oraz nadzór i kontrola 
działalności administracji osiedla. 

O realizacji planów remontowych 
z 2020 i 2021 i wniosków z ostatniego 
odbytego zebrania osiedlowego (ma-

rzec 2020) mówiła z kolei Halina Na-
pora – kierownik administracji. Zgro-
madzone fundusze remontowe w kwo-
cie 2.108 tys. zł wykorzystano mię-
dzy innymi na roboty dekarskie. W tym 
okresie dokonano naprawy dachów 
przy kilkudziesięciu adresach, a w per-
spektywie, co podkreśliła później kie-
rownik ADM, jest podjęcie dalszych 
niezbędnych prac, mając na względzie 

stan techniczny poszyć dachowych 
wraz z kominami kolejnych budynków.

Dwa kolejne istotne wątki w wypo-
wiedzi kierownik ADM dotyczyły prac 
ogólnobudowlanych. W minionym 
okresie duży nacisk kładziono na usu-
wanie glonów (ciemnozielonych zabru-
dzeń) z elewacji wielu budynków osie-
dla „Chemik” m.in. położonych przy:

- Alfonsa Zgrzebnioka 31-33, 35-
37, 39-41, 43, 45, 47, 51A,

- Niepodległości 61A,
- Walerego Wróblewskiego 47, 59, 

61A-D).
Zabudowa kilku kolejnych śmietni-

ków osiedla poprawiła estetykę osie-
dla pod kątem stanowisk zbiorcze-
go składowania odpadów komunal-
nych (W. Wróblewskiego 61-63, A. 
Zgrzebnioka 51-52). Halina Napora 
dodała też, że przez 2 lata wykonano 
malowanie w sumie kilkunastu klatek 
schodowych (Niepodległości 57-59, 
60A-F czy A. Zgrzebnioka 25, 51A, 
B). Jednym z największych przedsię-
wzięć w minionym okresie było wy-

konanie remontu ciągu pieszo-jezd-
nego i parkingu przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 51-53 oraz 61-63. 
W ostatniej części swojego sprawoz-
dania Halina Napora streściła zamie-
rzenia administracji do końca bieżą-
cego roku.

Dyskusja
Zebrania osiedlowe służą nie tylko 

temu, by zrelacjonować pracę admini-

stracji i Rady Osiedla w danym okre-
sie. Bardzo ważnym ich elementem 
jest dyskusja podczas której miesz-
kańcy mają okazję na tym spółdziel-
czym forum poruszyć trapiące ich 
osiedlowe tematy. 

I tak dyskusję otworzył problem, ja-
ki jest jednym z największych w zaso-
bach SSM a mianowicie wykwity glo-
nów (ciemnozielonych plam) na nie-
których elewacjach budynków. Roz-
wijając temat, Marek Grzyb – zastęp-
ca prezesa SSM ds. Technicznych po-
wiedział, że charakterystycznym i dość 
powszechnym zjawiskiem jest rozwija-
nie się ich zwłaszcza na elewacjach 
północnych. Biokorozja może trwać la-
ta i jest co najmniej kilka czynników 
korodujących, które oddziałując wza-
jemnie, przyspieszają proces degra-
dacji. Spółdzielnia systematycznie re-
alizuje plan usuwania skutków koro-
zji biologicznej z kolejnych budynków, 
zaś farba, która jest stosowana przy 
odmalowywaniu zawiera właściwości 
ochronne. Dzięki temu na pewien czas 
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Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!

Osiedle „Chemik”
Wniosek przyjęty podczas Zebrania Osiedlowego 

przeprowadzonego 20 czerwca br. w DK „Chemik”:
1) Rozważyć remont parkingu przy ulicy Niepodległości 60 

w planie na rok 2023.

zapewni to ochronę przed dalszym 
rozwijaniem się glonów.

Magdalena Hauke zapytała, czy jest 
w planach dalszy remont tzw. Alei Ko-

ścielnej, w rejonie opuszczonego do-
mu przy Alfonsa Zgrzebnioka 1. Pro-
wadzący zebranie Andrzej Gościniak 
a zarazem radny Rady Miasta odpo-
wiedział, że teren nie należy do Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Ze swojej strony może wystąpić 
z interpelacją w tej sprawie do Urzę-
du Miasta. Halina Napora – kierownik 
ADM dodała z kolei, że wśród zapla-
nowanych w tym rejonie osiedla prac 
związanych z wymianą nawierzchni 
jest w tym roku do wykonania remont 
parkinu przy ulicy Niepodległości 58. 
Jak przypomniała, to jeden z elemen-
tów projektu, który zwyciężył w ubie-
głorocznym głosowaniu w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego 2022.

W dalszej części dyskusji mieszkan-
ka osiedla zapytała, czy jest możli-
wość nabycia woreczków biodegra-
dowalnych na odpady zielone w inny 
sposób niż przez administrację. Roz-
dysponowywane przez administracje 
osiedlowe bezpłatnie kilkanaście mie-
sięcy temu zielone worki na odpa-
dy BIO były elementem pilotażowego 
programu Urzędu Miasta, mającego 
podnieść świadomość siemianowiczan 
w kwestii sposobu prawidłowego wy-
rzucania odpadów biodegradowalnych 
do brązowych pojemników. Przede 
wszystkim chodziło o poka-
zanie alternatywnego rozwią-
zania dla worków foliowych, 
które bardzo długo się rozkła-
dają na rzecz worków z two-
rzyw ulegających procesowi 
biodegradacji znacznie szyb-
ciej. W administracjach SSM 
są jeszcze dostępne bezpłat-
nie pojedyncze rolki takich worków 
BIO do wyczerpania zapasów. Można 
też je nabyć już coraz częściej w więk-
szości sklepów dyskontowych.

Z postulatem przeprowadzenia re-
montu drogi dojazdowej i parkinu przy 
ulicy Niepodległości 60 zwróciła się 
Ewa Kerger-Gardas. Taki też wniosek 
został sformułowany i przegłosowany 
na koniec zebrania. Jak poinformowa-

ła kierownik administracji, zadanie zo-
stanie uwzględnione podczas tworze-
nia przyszłorocznego planu remontów.

Mieszkanka ta poruszyła również 

problem niesprzątania klatek schodo-
wych. Pytała o możliwość zatrudnienia 
firmy sprzątającej. Odpowiedzi udzie-
lił jej Marek Grzyb, który wyjaśnił, że 

jest to możliwe pod warunkiem zgody 
wszystkich mieszkańców danej nieru-
chomości. Spółdzielnia wówczas bę-
dzie mogła ogłosić konkurs ofert i wy-
brać najkorzystniejszą.

Na problem oklejonych naklejkami 
skrzynek pocztowych, korytek na insta-
lacje multimedialne i innych elemen-
tów przez firmy zewnętrzne, multime-

dialne zwrócił uwagę Tobiasz Serafi-
nowicz. Mieszkaniec ocenił, że psują 
one estetykę klatek schodowych. Od-
powiedzi udzieliła Halina Napora, któ-
ra przekazała, że problem opisany zo-
stanie w gazecie „Moja Spółdzielnia”.

Ten sam dyskutant poprosił o roz-
ważenie możliwości wykonania „od-
prowadzenia wody” z zabudowanych 
śmietników. Administracja przeprowa-

dzi rozmowy z firmami zewnętrznymi 
na ten temat.

Z kilkoma problemami na zebra-
nie przyszedł Józef Bernat. Poruszył 
on między innymi kwestię składowa-
nia odpadów przez działkowców przy 
śmietnikach osiedlowych, przez co 
tworzą się miejscami okresowo śmiet-
niska. Radny Rady Miasta a zarazem 
prezes Zarządu R.O.D. „Chemik” Woj-
ciech Matczak zobowiązał się do zdy-
scyplinowania użytkowników ogród-

ków działkowych i przestrzegania obo-
wiązujących przepisów odnośnie skła-
dowania odpadów, poprzez stosowne 
informacje na tablicach ogłoszeń in-
formujących o zakazie wysypywania 
i składowania odpadów poza obręb 
R.O.D. wszelkich odpadów gabaryto-
wych i zielonych. Obiecał również po-
ruszyć ten problem szerzej na kole-

gium prezesów siemianowic-
kich ogródków działkowych.

Józef Bernat podjął rów-
nież problem zanieczyszczo-
nej odchodami gołębi elewa-
cji przy jednym z lokali użyt-
kowych znajdujących się przy 
Rynku Bytkowskim (Walere-
go Wróblewskiego 67). Krót-

ko po zebraniu, administracja zleciła 
czyszczenie elewacji. Umówiono też 
spotkanie z właścicielem lokalu, by zo-
bowiązać go do stałego dbania o czy-
stość.

Zebranie zakończyła informacja 
Komisji Wnioskowej. Przygotowano 
i przegłosowano do realizacji jeden 
wniosek.

Rafał Grzywocz

Osiedle „Chemik” Osiedle „Chemik”

W Chemiku o „Chemiku”
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Osiedle „Młodych” Osiedle „Młodych” Osiedle „Młodych” Osiedle „Młodych”

Porządek i bezpieczeństwo
Podczas zebrania członków SSM z osiedla „Młodych”, jakie odbyło się 13 czerwca br. w Domu Kultury „Chemik”, 

omówiono kilkanaście problemów. Głównie dotyczyły porządku wokół budynków oraz bezpieczeństwa, rozpatru-
jąc je pod różnym kątem. Były sprawy kierowane zarówno do Spółdzielni, Urzędu Miasta, jak i służb mundurowych.

Głosujcie na „Młodych”
Po sprawozdawczej części zebrania, 

zawsze jest czas na dyskusję. Jako 
pierwszy głos zabrał Jerzy Kurzawa 
– przewodniczący Rady Osiedla, który 
zachęcał do czynnego udziału w gło-
sowaniu (22. 08.-11. 09.) na projekt 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2023, obejmujący pomysły na inwesty-
cje właśnie w osiedlu „Młodych”, będą-
ce pokłosiem wypracowanych przez 
Radę Osiedla wniosków – potrzeb 

osiedla. Spółdzielczy projekt obejmuje:
- utworzenie skweru wypoczynkowe-

go w rejonie budynków i placu zabaw 
przy Alei Młodych 2 a Bohaterów 
Westerplatte 4-12,

- remont chodników przy ulicach ZHP 
1-6 oraz między ZHP a Teatralną,

- montaż kamer monitoringu w osie-
dlu „Młodych”, obejmujące zasię-
giem parkingi, plac zabaw i planowa-
ny skwerek,

- budowę miejsc postojowych typu 
Kiss&Ride (stanowiska krótko posto-
jowe) przy Szkole Podstawowej nr 8 
dla rodziców przywożących i odbiera-
jących samochodami dzieci,

- zabudowę estetycznymi drewnia-
nymi panelami pojemników do zbiórki 
selektywnej odpadów komunalnych na 
os. „Młodych”.

Znów o przejściach dla pieszych
Po raz kolejny na corocznym zebra-

niu osiedlowym pojawiła się sprawa 
bezpieczeństwa na dwóch przejściach 
dla pieszych wokół osiedla „Młodych”. 
Chodzi o pasy drogowe będące zara-
zem dojściem do Szkoły Podstawowej 
nr 1, jakie znajdują się między osie-

dlami „Chemik” a „Młodych” tuż za za-
krętem, przy Siemianowickim Centrum 
Kultury oraz drugie - łączące rejon Pla-
cu J. Skrzeka i P. Wójcika i część po 
stronie parafii Ducha Świętego, w po-
bliżu fotografa. Na poprzednim ze-
braniu osiedlowym (marzec 2020, bo 
w 2021 nie odbyło się) taki wniosek 
do Urzędu Miasta, konkretnie o wy-
konanie wzdłuż przejść drogowych 
punktowego, pulsującego oświetlenia 
ostrzegawczego został przegłosowa-

ny i skierowany do realizacji. Do SSM 
niedługo później wpłynęła z UM odpo-
wiedź, że… powyższa inwestycja zo-
stanie rozważona w latach kolejnych 
w zależności od wysokości posiada-
nych środków finansowych w budże-
cie miasta. 

Nic od tamtego czasu się nie zmieni-
ło w tej sprawie a problem bezpieczeń-
stwa obu przejść drogowych wrócił po-
nownie na czerwcowym zebraniu. Ce-
lina Cwienczek, mieszkanka osiedla, 
poprosiła o ponowne ujęcie tematu we 
wnioskach z zebrania. Ponowiła też 
prośbę o rozważenie możliwości wyko-
nania dodatkowego przejścia dla pie-
szych przy Siemianowickim Centrum 
Kultury i na wyjazdu z osiedla „Mło-
dych” od strony ulicy Teatralnej. 

Estetyka, czystość...
Nie po raz pierwszy na osiedlowym 

zebraniu pojawiła się też sprawa es-
tetyki terenu wokół pawilonów handlo-
wych przy ulicy ks. Jana Kapicy. Pro-
blem podniósł Piotr Machalica, wska-
zując na zarośnięte klomby, zniszczo-
ne murki itp. - ogólnie na obszar, któ-
ry znacznie odbiega estetyką od reszty 

osiedla „Młodych”. Teren nie należy do 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, dlatego podczas spotkania po-
nownie postawiono wniosek, aby wy-
stosować pisma do właścicieli terenu 
o jego uporządkowanie. Do sprawy od-
nosiła się też później strażniczka miej-
ska Mariola Hampel. Z jej wypowiedzi 
wynika, że już kilkukrotnie podejmowa-
no takowe rozmowy pod tym kątem, 
ale trudno to wyegzekwować.

Ten sam mieszkaniec osiedla „Mło-

dych” ponownie zwrócił się z proś-
bą o rozważenie możliwości nasadze-
nia winobluszczy pnących się po ścia-
nach szczytowych ciągów garażowych 
od strony Parku Leśnego, co zdaniem 
mówcy, poprawiłoby ogólną estetykę 
ścian i ograniczyło dewastacje. Marek 
Grzyb – zastępca Prezesa SSM ds. 
Technicznych zadeklarował, że jesz-
cze raz zostanie to przedyskutowane 
w najbliższym czasie.

Piotr Machalica zapytał też na zebra-
niu o możliwość odnowienia posadzek 
w klatkach schodowych budynku przy 
ulicy Szarych Szeregów 1-4. W odpo-
wiedzi usłyszał, że w niedalekiej przy-
szłości, bo w 2024 roku – na tym bu-
dynku zaplanowano potężne prace 
związane z usuwaniem płyt acekolo-
wych i dociepleniem – wzorem sąsied-
nich budynków przy Jana Stęślickie-
go 1-2 i 3-6. Pochłoną one znaczne 
środki finansowe, dlatego na razie in-
ne większe roboty w tym budynku nie 
są na ten moment planowane.

...psie odchody
Jednym z częściej pojawiających 

się problemów na zebraniach osiedlo-
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Problem kotłowni gazowych  
w Komisji Europejskiej

25 czerwca br. w siedzibie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i z jego ini-
cjatywy odbyło się spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych z Leszkiem Millerem, posłem 

do Parlamentu Europejskiego, byłym premierem RP. Kilka dni później przekazano pytania Komisji Europejskiej.

wych, także tych obejmujących osie-
dle „Młodych”, jest sprzątanie – a ra-
czej niesprzątanie odchodów po psach 
przez ich właścicieli. Dotyczy to za-
równo trawników i chodników. W opi-
nii przewodniczącego Rady Osiedla 
Jerzego Kurzawy, starania o porządek 
przypomina „walkę z wiatrakami”. Po-

dejmowano różne akcje, by to zmienić, 
jest lepiej aniżeli było kilka czy kilkana-
ście lat temu, wzrosła świadomość, ale 
wciąż trudno o zadowalające efekty.

Z innych spraw, jakie poruszono 
w dyskusji to prośba o wyczyszcze-
nie i zabezpieczenie szczeliny dylata-
cyjnej pomiędzy balkonami budynku 
przy ulicy Niepodległości 22 i 24 o co 

zwróciła się Aleksandra Sontag – 
ujęto to w końcowych wnioskach z ze-
brania i przyjęto do realizacji.

Tadeusz Boberski z kolei zapropo-
nował złożenie wniosku do Rady Mia-
sta w sprawie częściowego ogrodze-
nie terenu szkoły przy ulicy Mikoła-
ja. Inni mieszkańcy w sali byli temu 

przeciwni ze względu na ścieżki-skró-
ty, które znajdują się na terenie przy-
szkolnym.

Sprawozdawczo
Drugą istotną częścią zebrania 

są sprawozdania z działalności Ra-
dy Osiedla i administracji. To stały 
punkt każdego z takiego typu spotkań. 

O tym, jak funkcjonowała Rada Osie-
dla przez ostatnie dwa lata, jakie spra-
wy wysuwają się na czoło mówił Je-
rzy Kurzawa – przewodniczący Rady 
Osiedla. Podkreślił między innymi, że 
corocznie realizowane są inwestycje 
poprawiające wizerunek osiedla „Mło-
dych”. Do tych najbardziej widocznych 
z ostatnich 2 lat zaliczył między innymi 

rozpoczęcie programu usuwania ele-
wacyjnych płyt acekolowych z budyn-
ków (Jana Stęślickiego 1-2, 3-6, Te-
atralna 1-3). Nawiązał też do koniecz-
ności podjęcia działań zmierzających 
do poprawy bezpieczeństwa w osie-
dlu, mając na myśli inwestycje w mo-
nitoring m. in. parkingów, ale również 

wykonanie drogi pożarowej w rejonie 
budynków ZHP/Stęślickiego/Teatral-
na. Szef RO uwypuklił też znaczenie 
poszerzania w otoczeniu zieleni stref 
wypoczynku dla mieszkańców. 

O tym z kolei, jak wyglądała działal-
ność administracji w 2020 i 2021 roku 
i o perspektywach na ten rok mówiła 

Kornelia Olszewska, wyliczając kon-
kretne przykłady robót ogólnobudow-
lanych, malarskich, stolarskich, ślu-
sarskich, elektrycznych czy instalacyj-
nych. Podała również informację o re-
alizacji wniosków z poprzedniego ze-
brania. Podjęto wówczas ich 5 (o reali-
zacji pisaliśmy obszernie w MS 04/21, 
str. 5-9).
Prezydium, komisja, sprawozdania
Ponad godzinna dyskusja przynio-

sła kilkanaście omówionych większych 
bądź mniejszych problemów. Spisa-
no i poddano pod głosowanie kilka 
wniosków, by do realizacji ostatecznie 
przyjąć 3 – wszystkie adresowane do 
Urzędu Miasta.

Odnotujmy jeszcze z kronikarskiego 
obowiązku, że nad prawidłowym prze-
biegiem zebrania czuwało Prezydium 
w składzie:

- Jerzy Kurzawa – przewodniczący,
- Urszula Madeja – sekretarz,
- Gabriela Bednarek i Leszek Wie-

logórski – asesorzy.
Komisję Wnioskową utworzyli:
- Stanisław Tomalik – przewodni-

czący,
- Jan Ksol i Piotr Majnusz.
Na zebraniu obecny był Zarząd 

SSM: Jolanta Sobek – prezes, Kry-
styna Śliwiok oraz Marek Grzyb – wi-
ceprezesi.

Rafał Grzywocz

Osiedle „Młodych”
Wnioski przyjęte podczas Zebrania Osiedlowego  

przeprowadzonego 13 czerwca br. w DK „Chemik”:
1. Wystosować pismo do Urzędu Miasta o możliwość wykonania przejścia dla 

pieszych pomiędzy Siemianowickim Centrum Kultury a wyjazdem z ulicy Te-
atralnej wraz z montażem lustra drogowego oraz o rozważenie możliwości 
wykonania świateł na pasach dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 
1 oraz przy Placu Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika w kierunku fotografa w ra-
mach akcji „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

2. Wystosować pisma do właścicieli terenu przy pawilonach handlowych przy 
ul. Ks. Jana Kapicy 14A-F i 16A-D z prośbą o uporządkowanie terenu ze 
szczególnym uwzględnieniem zdewastowanego klombu.

3. Oczyścić i zabezpieczyć szczelinę dylatacyjną pomiędzy balkonami budyn-
ku przy ulicy Niepodległości 22 i 24.

Porządek i bezpieczeństwo

Tematem spotkania były zapisy 
ustawy z dnia 26 stycznia 2022 roku 
o szczególnych rozwiązaniach służą-
cych ochronie odbiorców paliw gazo-
wych w związku z sytuacją na rynku 
gazu (DZ. U. 2022, poz. 202).

Postulaty zgłaszane przez Związek 
Rewizyjny i spółdzielnie mieszkaniowe 
do Premiera RP i Sejmu RP o wprowa-
dzenie do ustawy zapisów chroniących 

przed drastycznymi podwyżkami cen 
ciepła mieszkańców zamieszkujących 
w budynkach wielolokalowych, do któ-
rych ciepło dostarczane jest z ciepłow-
ni bądź kotłowni gazowych eksploato-
wanych przez przedsiębiorstwa cie-
płownicze, nie zostały uwzględnione.

Podwyżki cen ciepła spowodowa-
ne są obowiązkiem zakupu paliwa ga-
zowego do produkcji ciepła po ce-

nach wolnorynkowych przez przedsię-
biorstwa ciepłownicze. Przedstawicie-
le Związku Rewizyjnego i spółdzielni 
mieszkaniowych przedstawili europar-
lamentarzyście działania podjęte w za-
kresie zmiany przepisów.

Do Sejmu RP został wniesiony pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy Pra-
wo energetyczne – druk sejmowy nr 
2111, w którym zaproponowano zmia-
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Problem kotłowni gazowych 

nę wprowadzającą zastosowanie cen 
gazu wynikających z taryf zatwierdza-
nych przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki dla podmiotów zużywają-
cych gaz do produkcji energii cieplnej 
w zakresie w jakim te podmioty zuży-
wają paliwo gazowe do produkcji ener-
gii cieplnej dostarczanej do spółdziel-
ni mieszkaniowych, wspólnot i innych 
podmiotów zobowiązanych do zarzą-
dzania budynkami mieszkalnymi wie-
lorodzinnymi na potrzeby gospodarstw 
domowych.

Zmiana poprzez zastosowanie cen 
regulowanych gazu chroniłaby miesz-
kańców przed wzrostem cen ciepła.

Zarówno Biuro Legislacyjne Sejmu, 
oceniające pod względem zgodności 
z prawem projekt ustawy nr 2111, jak 
i Ministerstwo Aktywów Państwowych, 
wyraziły wątpliwość co do zgodno-
ści zapisów projektu ustawy z Dy-
rektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/73/WE z 13 lipca 2009 
roku, dotyczącą wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego gazu ziemne-
go oraz z Traktatem o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej.

Wobec powyższego Związek Rewi-
zyjny oraz spółdzielnie mieszkaniowe 
zwróciły się z prośbą do Leszka Mille-
ra o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości 
w Komisji Europejskiej. Związek Rewi-
zyjny przekazał byłemu premierowi RP 
stosowne opracowania.

W spotkaniu uczestniczyli: Jerzy 
Jankowski – prezes Zarządu Związ-
ku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych RP, pracownicy Związku oraz 
przedstawiciele kilkunastu spółdzielni 

mieszkaniowych z całej Polski, w tym: 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” 
w Katowicach, Spółdzielni Mieszka-
niowej „Skarbek” w Wałbrzychu, Lesz-
czyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Lesznie, Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Chojnicach, Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Pionier” w Kętrzynie, Kujawskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowro-
cławiu, Łaskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Łasku, Spółdzielni Mieszka-

niowej w Świebodzicach, Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Gó-
rze, Spółdzielni Mieszkaniowej w No-
wym Tomyślu, Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Grudziądzu, Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Wołczynie.

Nie mogło zabraknąć również Za-
rządu Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Problem nieobję-
cia tzw. ochronną ustawą gazową 
części gospodarstw domowych do-
tyczy w SSM zasobów mieszkanio-
wych os. „Bańgów” oraz części bu-
dynków ulicy Przyjaźni i Kościelnej.

Pytanie do Komisji Europejskiej
29 czerwca br. eurodeputowany 

Leszek Miller, zgodnie z postulata-
mi Związku Rewizyjnego i spółdzielni 
mieszkaniowych wniósł pytanie prio-
rytetowe do Komisji Europejskiej pod 
kątem zgodności zapisów ustawowych 
w prawie krajowym z zapisami Dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy 2009/73/WE z 13 lipca 2009 roku, 
dotyczącą wspólnych zasad rynku we-
wnętrznego gazu ziemnego i uchylają-
cą dyrektywę 2003/55/WE.

Treść pisma:
Przedmiot: Dyrektywa  

ws. gazu ziemnego
Rekordowe ceny gazu na rynkach eu-

ropejskich spowodowały, że zagrożony 
został byt wielu tysięcy gospodarstw do-
mowych w Polsce. W związku z powyż-
szym zwracam się do Komisji z proś-

bą o wyjaśnienie następujących kwestii:
1. Czy przepisy unijne umożliwia-

ją zastosowanie cen regulacyjnych 
dla paliwa gazowego w przypadku, 
gdy gospodarstwo domowe zlokali-
zowane w budynku wielolokalowym 
nie jest końcowym odbiorcą gazu 
do produkcji ciepła na cele ogrzewa-
nia i podgrzania wody, lecz jest koń-
cowym odbiorcą ciepła, do którego 
produkcji użyto gazu jako paliwa?

2. Czy projekt ustawy o zmianie 
ustawy Prawo energetyczne po-
szerzający katalog podmiotów ob-
jętych dostawą gazu według cen 
ustalanych w taryfie zatwierdzo-
nej przez Prezesa Urzędu Regula-
cji Energetyki o podmioty zużywa-
jące gaz do produkcji energii ciepl-
nej w zakresie, w jakim te podmio-
ty zużywają gaz do produkcji ener-
gii cieplnej dostarczanej do spół-
dzielni mieszkaniowych, wspól-
not mieszkaniowych oraz innych 
podmiotów zobowiązanych do za-
rządzania budynkami mieszkalny-
mi wielolokalowymi na cele gospo-
darstw domowych, jest niezgodny 
z dyrektywą Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 
lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego gazu 
ziemnego i uchylającą dyrektywę 
2003/55/WE?

Leszek Miller
W sprawie kotłowni w „Bańgowie”
Niezależnie od wyżej podjętych dzia-

łań, na drugą połowę lipca br. za-
planowano kolejną rundę rozmów 
z przedstawicielami spółki Tauron Cie-
pło w kwestii dzierżawy kotłowni gazo-
wej w „Bańgowie”. Zaproszeni zostaną 
również przedstawiciele Urzędu Regu-
lacji Energetyki, PGNiG i prezes Izby 
Ciepłownictwa w Warszawie, by osta-
tecznie rozwiać wątpliwości, co do po-
tencjalnych możliwości w świetle obo-
wiązujących przepisów. 

 rg

Spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych  Spotkanie przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych  
z europosłem Leszkiem Millerem w warszawskiej siedzibie  z europosłem Leszkiem Millerem w warszawskiej siedzibie  

Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Zadba j  o  swoje  bezp ieczeństwo
zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Osiedle im. Juliana Tuwima
Kolejne elewacje „dotknięte” korozją 

biologiczną, czyli ciemnozielonymi za-
brudzeniami zostały odnowione. Prace 
na rusztowaniach trwały przez kilka ty-
godni przy ulicy Wojciecha Korfante-

go 6-7. Następną elewacją gdzie pod-
jęte zostaną podobne roboty jeszcze 
w lipcu będzie Okrężna 1 – problem tu 
nasilił się w ostatnim czasie.

Z innych prac na rusztowaniach trze-
ba wspomnieć o budynku Hermana 
Wróbla 3. To z kolei adres, gdzie za-
planowano prace związane z usuwa-
niem płyt acekolowych z elewacji – to 
pierwszy etap. Drugi, polegać będzie 
na wykonaniu kompleksowej termo-
modernizacji, wzorem innych wykona-
nych w ten sposób budynków tej czę-
ści Tuwima, jak przy H. Wróbla 1 i 2.

Zgodnie z planem remontów i przy 
dogodnych warunkach atmosferycz-
nych wykonano kapitalny remont da-
chu przy ulicy Okrężnej 6.

Do wykonanych zadań można do-
pisać też remonty schodów do klatek 
schodowych przy Wojciecha Korfan-
tego 15, 16 i 17 oraz schodów tereno-
wych w rejonie budynku przy W. Kor-
fantego 16.

W lipcu ma rozpocząć się komplek-
sowy remont klatki schodowej przy 
ulicy Okrężnej 13. Zanim do prac 
przystąpi ekipa remontowa, wyko-
nano pierwsze roboty towarzyszące, 
polegające na montażu białych ko-
rytek, w których swoje miejsce zna-
lazły instalacje multimedialne kilku 
operatorów.

Z innych prac można wspomnieć 
jeszcze o:

- wymianie całego pionu wodnego 
ciepłej, zimnej wody oraz cyrkulacji 
przy ul. W. Korfantego 2C,

- wymianie piasku w piaskownicach 
na nowy, atestowany,

- pracach przygotowawczych do ko-
lejnego sezonu grzewczego, obejmu-
jących przegląd węzłów, rozdzielaczy 
centralnego ogrzewania.

Osiedle „Centrum”
W minionych tygodniach administra-

cja zleciła między innymi:
- naprawę odcinka ulicy Kolejowej 

na wysokości budynków „3” i „5”,
- montaż nowych pionów wodnych 

przy Komuny Paryskiej 3 i 5 i pozio-
mu wodnego w piwnicy przy Komuny 
Paryskiej 13,

- montaż nowych wodomierzy z od-
czytem radiowym – Komuny Pa-
ryskiej 1-3-5, 6, 13, Powstańców 
46A-54C,

- czyszczenie daszków nad wejścia-
mi przy ulicy Śląskiej 46, 48, 50,

- cięcie żywopłotów.
Wśród większych prac, których moż-

na spodziewać w nadchodzących ty-

godniach zaliczymy między innymi:
- usuwanie ciemnozielonych zabru-

dzeń i malowanie elewacji – Powstań-
ców 54B,

- wykonanie nowego placu zabaw 
przy ulicy Ryszarda Gansińca 8, bę-
dącego częścią szerszego projektu 
obywatelskiego w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2022, jaki zyskał przy-
chylność mieszkańców podczas ubie-
głorocznego głosowania.

Osiedle „Bańgów”
Pod koniec czerwca rozpoczęły się 

dwa większe zadania remontowe, za-
planowane do realizacji na ten rok. 
Pierwsze dotyczy wymiany nawierzch-
ni chodnika (około 160 m2) w rejonie 

Władysława Reymonta 26 i tamtej-
szego placu zabaw.

Drugie to z kolei realizacja planu 
rozpisanego na kilka lat, dotyczącego 
wymiany starych betonowych słupów 
oświetlenia ulicznego na nowe, ocyn-
kowane wraz z niezbędnymi kabla-
mi energetycznymi biegnącymi w zie-
mi. Docelowo na ten rok zaplanowano 
wykonanie 14 nowych punktów oświe-
tleniowych, obejmujących rejon ulicy 
Władysława Reymonta od 12-14-26 
do 44-48.

Zarówno stara nawierzchnia chodni-
ka, jak i betonowe słupy oświetleniowe 
pamiętały początki osiedla. Pora więc 
na zmiany.

Z innych prac, jakie zleciła w ostat-
nim czasie osiedlowa administracja, 
można wspomnieć o przycince żywo-
płotów czy usuwaniu przez konserwa-
torów awarii związanych z przeciekami 
na instalacjach wodnych w budynkach.

Osiedle „Michałkowice”
To ostatnie dni, kiedy przy elewa-

cji budynku Władysława Sikorskiego 
2 stoją rusztowania. Wraz z końcem 
prac odsłaniane są kolejne fragmen-

ciąg dalszy na str. 21

os. „Chemik”. Odnowiono fragment elewacji  os. „Chemik”. Odnowiono fragment elewacji  
od strony Rynku Bytkowskiego – W. Wróblewskiego 67od strony Rynku Bytkowskiego – W. Wróblewskiego 67

os. „Chemik”. W kilku miejscach os. „Chemik”. W kilku miejscach 
na wniosek mieszkańców wkopano na wniosek mieszkańców wkopano 
słupki przeszkodowe ograniczające słupki przeszkodowe ograniczające 

parkowanie samochodówparkowanie samochodów

Prace postępują
Każdy plan remontów – na którekolwiek z osiedli by nie spojrzeć – zło-

żony jest z wielu elementów/punktów. W wakacyjne miesiące robót 
w bród i wyraźne widać, gdzie i w jaki sposób na naszych oczach zmienia 
się estetyka osiedli – otoczenie konkretnych domów, elewacje, poszcze-
gólne klatki. Założenia na papierze przekładają się w realne działania. A są 
i takie pozycje, które wyszły niespodziewanie…
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Ruszyły wakacje z „Chemikiem”Ruszyły wakacje z „Chemikiem”
GGrupa 30 dzieciaków zainaugurowała na początku lipca zajęcia w ramach letniego wypoczynku w Domu  

 Kultury „Chemik”. „Z KULTURĄ na wakacjach – kreatywne zajęcia kulturalne dla najmłodszych” odbywać 
się będą przez 8 kolejnych tygodni.

Program tegorocznych atrakcji w za-
sadzie nie różni się znacząco od te-
go, jakie znamy z ubiegłych lat letnich 
półkolonii. Jak zwykle obfituje, w takie 
atrakcje jak: wyjścia na kryty basen, do 
Parku Tradycji na seanse filmowe, do 
Parku Śląskiego (nowością w progra-
mie będzie Planetarium Śląskie) czy 
na pobliskie place zabaw, boiska. Są 
wycieczki po mieście i autokarowe.

Podczas inauguracji miała miejsce 
prelekcja o tym, jak bezpiecznie spę-
dzić wakacje. Poprowadził ją policjant 
Komendy Miejskiej Policji w Siemia-
nowicach Śl, młodszy aspirant Arka-
diusz Lasyk. Najmłodsi zarówno wsłu-
chiwali się co w to co mówił, zadawa-

li pytania, jak i o dziwo, dzielili się wła-
snymi przeżyciami, z których wycią-
gnęli wnioski. 

Cała wakacyjna karuzela dedykowa-
na dzieciom w Domu Kultury „Chemik” 
(os. „Chemik”, ul. Niepodległości 51) 
potrwa do końca kanikuły. Wszystkie 
wolne miejsca i terminy zostały zajęte 
podczas zapisów.  rg
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Chemik”. Nowy chodnik w rejonie łąki kwietnej  os. „Chemik”. Nowy chodnik w rejonie łąki kwietnej  
– W. Wróblewskiego 53A– W. Wróblewskiego 53A

os. „Centrum”. Wyremontowano fragment ulicy  os. „Centrum”. Wyremontowano fragment ulicy  
– Kolejowa 3-5– Kolejowa 3-5

os. „Węzłowiec”. Kapitalny remont schodów do ciągu os. „Węzłowiec”. Kapitalny remont schodów do ciągu 
usługowo-handlowego był potrzebny  usługowo-handlowego był potrzebny  

– W. Wróblewskiego 26-32– W. Wróblewskiego 26-32

os. „Michałkowice”. Nie ma acekoli – elewacja  os. „Michałkowice”. Nie ma acekoli – elewacja  
po termomodernizacji – Wł. Sikorskiego 2po termomodernizacji – Wł. Sikorskiego 2

os. „Bańgów”. Będzie nowa nawierzchnia chodnika os. „Bańgów”. Będzie nowa nawierzchnia chodnika 
 – Wł. Reymonta 26 – Wł. Reymonta 26

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

os. „Tuwima”. Wyremontowano schody terenowe  os. „Tuwima”. Wyremontowano schody terenowe  
– W. Korfantego 16– W. Korfantego 16

os. „Młodych”. Budynek zmieni się nie do poznania os. „Młodych”. Budynek zmieni się nie do poznania 
 – Teatralna 1-3 – Teatralna 1-3

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

 os. „Centrum”. Wkrótce modernizacja placu zabaw  os. „Centrum”. Wkrótce modernizacja placu zabaw 
w ramach Budżetu Obywatelskiego – R. Gansińca 8w ramach Budżetu Obywatelskiego – R. Gansińca 8

Przywracanie przyzwoitego wyglądu zabrudzonym elewacjom ciąg dalszy. Wkrótce prace Przywracanie przyzwoitego wyglądu zabrudzonym elewacjom ciąg dalszy. Wkrótce prace 
 przy Niepodległości 58 (os. „Chemik”) i Powstańców 54B (os. „Centrum”) przy Niepodległości 58 (os. „Chemik”) i Powstańców 54B (os. „Centrum”)

 os. „Tuwima”. Rozpoczęły się prace związane z usuwanie  os. „Tuwima”. Rozpoczęły się prace związane z usuwanie 
elewacyjnych płyt acekolowych – H. Wróbla 3elewacyjnych płyt acekolowych – H. Wróbla 3

os. „Tuwima”. Po ciemnozielonych zabrudzeniach nie ma os. „Tuwima”. Po ciemnozielonych zabrudzeniach nie ma 
śladu – W. Korfantego 6-7śladu – W. Korfantego 6-7

os. „Bańgów”. Będzie 14 nowych słupów oświetlenia os. „Bańgów”. Będzie 14 nowych słupów oświetlenia 
ulicznego – Wł. Reymontaulicznego – Wł. Reymonta

 os. „Węzłowiec”. Trwa remont balkonów   os. „Węzłowiec”. Trwa remont balkonów  
– Wł. Jagiełły 1B– Wł. Jagiełły 1B

os. „Centrum”. Przełom czerwca i lipca  os. „Centrum”. Przełom czerwca i lipca  
okresem cięcia żywopłotówokresem cięcia żywopłotów
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Siemianowice Śląskie, 

ul. Niepodległości 35;

ul. Kościelna 51; 

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

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

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

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

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

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

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE: WWW.HMKOSMALA.PL

s-
69

4/
10

-2
0

„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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„RENOMA”„RENOMA” zaprasza – 20% zniżki zaprasza – 20% zniżki
ToTo już wakacje. Dzieci i młodzież w tym czasie szukają różnych rozrywek. Czasem jednak nic nie przycho-

dzi do głowy poza smartfonem czy telewizorem. My podpowiadamy: jak zwykle w okresie letnim: kręgle, 
billard… a w dodatku ze zniżką!

Spółdzielcza Strefa Roz-
rywki „RENOMA” od wielu lat 
w okresie wakacyjnym – de-
cyzją Zarządu SSM – oferuje 
zniżkę 20% za godzinę gry dla 
dzieci i młodzieży. Im większa 
grupa przy torze bowlingo-
wym, tym mniejszy koszt „na 
łebka”. Co dla czteroosobowej 
grupki wychodzi nieco ponad 
pięć złotych od osoby. Ma-
ło czy dużo, kto nigdy nie grał 
w kręgle, billard winien choć 
raz tego spróbować. Przynaj-
mniej z ciekawości.

Zniżka dla dzieci i młodzieży 
na grę obowiązuje od poniedział-
ku do piątku od 11.00 do 17.00 
(ostatnia godzina gry od 16.00). 

Do końca wakacji. Do dyspozy-
cji jest 8 torów bowlingowych, 
które można rezerwować te-
lefonicznie (32 220-85-70) 
lub przez facebook’a. Będąc 
w „RENOMIE” możemy nie tyl-
ko pograć w kręgle czy billard. 
Są piłkarzyki, cymbergaj, dart. 
Dowolność… Jest też niewielki 
barek, gdzie można coś skub-
nąć, czegoś się napić.

„RENOMA” mieści się 
w osiedlu „Chemik” przy uli-
cy Walerego Wróblewskie-
go 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzi-
nach od 11.00 do 23.00 oraz 
w piątek i sobotę od 11.00  
do 1.00. rg
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ty wyremontowanej elewacji. Budy-
nek poddany został procesowi termo-
modernizacji w całości. Nie ma już płyt 
acekolowych, które były dotychczas. 
W michałkowickich zasobach SSM to 
trzeci budynek zrealizowany w ramach 
Programu likwidacji płyt elewacyjnych 
azbestowo-cementowych wraz z do-
ciepleniem elewacji budynków miesz-
kalnych, rozpisanego na lata 2020-
2027. Na 2024 rok zaplanowano to 
zadanie na wieloklatkowym budyn-
ku Władysława Sikorskiego 4, na-
tomiast w 2025 – przy ulicy Przyjaźni 
18-22 i 2026 – Przyjaźni 8-10.

Kolejne wykonane roboty w tym 
osiedlu dotyczyły dachów budynków. 
W minionych tygodniach zrealizowa-
no m.in.:

- kapitalny remont poszycia dacho-
wego przy ulicy: Przyjaźni 50, 52, 
52A, 

- naprawę pasa rynnowego i rynny 
na dachu przy ulicy Pocztowej 9,

- wymianę wentylatora, poprawia-
jąc w ten sposób ciąg wentylacyjny – 
Przyjaźni 26.

W planach administracji są kolejne 
roboty dekarskie, m.in. przy Poczto-
wej 10 i Przyjaźni 42 i 42A.

Osiedlowi konserwatorzy uporząd-
kowali teren po ogródkach przy do-
mu przy ulicy Kościelnej 36, najpierw 
z metalowych elementów, a ostatnio 
z zalegających drewnianych. Trwa 
w osiedlu przycinka żywopłotów.

W najbliższych planach administra-
cji jest miedzy innymi remont wejść 
do klatek schodowych przy ulicy Przy-
jaźni 46B i C. Zakres prac obejmie 
wymianę stopnic schodowych i pode-
stów, podpór i poręczy. W innym re-
jonie osiedla, przy ulicy Stawowej 
11 zaplanowano kompleksowy remont 
pionów balkonowych, wzorem sąsied-
niego budynku Stawowa 11A. Prace 
będą realizowane etapami.

Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” w ostatnich ty-

godniach wykonano kilka większych 
zadań. Na uwagę zwraca realizacja 
drugiego etapu wykonania chodnika 
w pobliżu nowo powstałej łąki kwietnej 
i budynku przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 53. 

W innej części osiedla, w okoli-
cy Centrum Rozrywki „Renoma” oraz 
przy ulicy ks. Jana Kapicy 17 napra-
wiono zniszczone fragmenty drogi.

Ważnym zadaniem podnoszącym 
bezpieczeństwo budynków jest okre-

sowa kontrola i w miarę potrzeb od-
tworzenie instalacji odgromowej pio-
nowej i poziomej. „Odgromówką” za-
jęto się ostatnio przy ulicy Alfonsa 
Zgrzebnioka 52A, B.

Wśród nadchodzących prac, jakich 
efekty będziemy mogli zobaczyć w naj-
bliższych tygodniach, z pewnością 
trzeba wspomnieć o kontynuacji usu-

wania ciemnozielonej narośli z elewa-
cji wieloklatkowego budynku przy ulicy 
Niepodległości 58. W zeszłym roku 
pozbyto się glonów i odmalowano seg-
ment „A”. Teraz będzie kontynuacja.

W klatce schodowej przy ulicy Wa-
lerego Wróblewskiego 57 lada chwi-
la nastąpi montaż specjalnych bia-
łych korytek przeznaczonych na insta-
lacje multimedialne różnych operato-
rów. Ten porządek z kablami poprze-
dza większy remont klatki.

W celu lepszego oznakowania bu-
dynku, osiedlowym konserwatorom 
zlecono zamontowanie nowych ta-
blic adresowych przy ulicy Alfonsa 
Zgrzebnioka 38A, B, 40.

Osiedle „Młodych”
Dwa największe na ten moment za-

dania realizowane w osiedlu „Młodych” 
dotyczą elewacji budynków. Przy ulicy 
Teatralnej 1-3 postępują prace zwią-
zane z usuwaniem płyt acekolowych, 
a dalej - wykonaniem robót termomo-
dernizacyjnych. Efekty z tygodnia na 
tydzień są coraz bardziej widoczne.

W innej części osiedla, przy Alei 
Młodych 1-2 z kolei, trwa kapitalny re-
mont balkonów. Kończy się zarazem 
remont ostatniej klatki schodowej bu-
dynku przy ulicy Teatralnej 1-3. Nie-
bawem odbiór techniczny.

W osiedlu trwa drugi pokos trawy. 
W lipcowych planach administracji 

jest między innymi remont kominów 
wraz z założeniem nowych nasad ko-
minowych w domach przy ZHP 7 i 10.

Osiedle „Węzłowiec”
Przez kilka ostatnich tygodni moż-

na było śledzić postępy realizacji ka-
pitalnego remontu schodów tereno-

wych, zlokalizowanych na skarpie mię-
dzy dużym parkingiem położonym po-
niżej a ciągiem usługowo-handlowym 
przy ulicy Walerego Wróblewskie-
go 26-32. 

Zaawansowane są już także prace 
remontowe na balkonach kolejnego 
segmentu budynku przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 1 – tj. klatki „B”.

Administracja zleciła kilka zadań 
obejmujących pielęgnację osiedlowej 
zieleni. Trwa drugi w tym roku pokos 
trawy, według potrzeb przycinane są 
żywopłoty a przy Grunwaldzkiej 3 na-
sadzono nowe krzewy.

Ważnym zadaniem ostatnich tygodni 
były prace obejmujące naprawę/od-
tworzenie instalacji odgromowej w kil-
ku kolejnych budynkach. Instalacją tą 
zajęto się przy:

- Władysława Jagiełły 41,
- Jana Polaczka 6B,
- Walerego Wróblewskiego 26-

32A,
- Grunwaldzkiej 7 i 9.
Kominy na dachu budynku przy uli-

cy Władysława Jagiełły 35A wyma-
gały kapitalnego remontu. Dodatkowo 
zamontowano nowe nasady kominowe 
typu turbowent, mające wzmocnić ciąg 
wentylacyjny w tym budynku.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Prace postępują

ciąg dalszy ze str. 16

os. „Tuwima”. Porządkowanie instalacji teletechnicznych poprzedza os. „Tuwima”. Porządkowanie instalacji teletechnicznych poprzedza 
większy remont klatki – Okrężna 13większy remont klatki – Okrężna 13



22 MOJA SPÓŁDZIELNIA 7/2022

…Do młodych należy…Do młodych należy
PoPo koronawirusowej pauzie i odwołaniu wielu wydarzeń kulturalnych 

na przestrzeni ostatnich 2 lat w mieście, wreszcie imprezy plene-
rowe wracają coraz śmielej, (oby) na dobre. Czerwcowe „Powitanie…” na 
Rynku Bytkowskim nabrało więc podwójnego znaczenia.

Tegoroczną inauguracyjną imprezę 
na bytkowskim Rynku zorganizowano 
w ostatnią sobotę czerwca, a pierwszą 
wakacyjną – stąd jej wdzięczna nazwa, 
po prostu „Powitanie Wakacji”. Organi-
zatorzy tego cyklicznego wydarzenia 
zdecydowali, że w tym roku program 
w zdecydowanej większości zapełnią 
występy młodych artystów i podopiecz-
nych siemianowickich ośrodków kultury 
oraz prezentacje przedszkolaków.

Pierwsze estradowe kroki
Blok dzieci i młodzieży na Rynku Byt-

kowskim raz po raz pokazuje, że nie 
brakuje nam w Siemianowicach Ślą-
skich talentów już od najmłodszych 
roczników. Nie tylko zresztą wokalnych. 

Jedni występowali tego dnia 
po raz pierwszy przed byt-
kowską publicznością, drudzy 
– po raz kolejny i z innym re-
pertuarem. Ci najmłodsi arty-
ści, czy to debiutujący czy pre-
zentujący się po raz enty – co 
jest regułą, zawsze mają swo-
ich wiernych słuchaczy i to oni 
zwykle gromadzą największą 
publiczność. Obok, rzecz ja-
sna, gwiazd imprezy.

Tym razem na Rynku śpie-
wały i tańczyły dzieci z:

- Przedszkola nr 15,
- Przedszkola nr 16

oraz
- Przedszkola nr 7.
W dalszej części popołudnia prezen-

towała się młodzież z:
- Zespołu Szkół Sportowych,
- Społecznego Ogniska Muzyczne-

go,
- Siemianowickiego Centrum Kultury,
- Młodzieżowego Domu Kultury im. 

Henryka Jordana.

Pod estradą prezentowała się też 
młodzież uczęszczająca na zajęcia 
taneczne hip-hopu w Domu Kultury 
„Chemik”.

Na Rynku Bytkowskim imprez ple-
nerowych jest w ciągu roku stosun-
kowo niewiele. Jednak gdy już przy-
chodzi co do czego, jak powiedzia-
ła Małgorzata Holewa, mieszkan-
ka osiedla „Chemik”: - Jest i forma. 
Fajnie, że jest ten blok artystycz-
ny dla naszej siemianowickiej mło-

dzieży. Z przyjemnością też wycho-
dzi człowiek posłuchać muzyki wie-
czorem. Niekiedy zdarza się, że to ta-
kie trochę rzępolenie, ale rzępolenie 
takie przyjemne. Nasze miasto musi 
czymś żyć. Niech będzie więcej dar-

mowej rozrywki, zwłaszcza 
latem i na jesień, bo smutno! 
– podsumowała mieszkanka.

Do kołysania i tańczenia
Druga część imprezy na-

leżała do dwóch siemiano-
wickich zespołów – „EREM-
WU” z Domu Kultury „Che-
mik” i „Eminence”. Były ślą-
skie klimaty, ale i covery 
wielkich międzynarodowych 
hitów różnych okresów mu-
zycznych. Zabawę na Rynku 

poprowadziła dobrze znana bytkow-
skiej publiczności para Danuta Białas 
i Krystian Stasiczek. Impreza dostar-
czyła dobrej energii na początek upal-
nego lata. 

Organizatorami i sponsorami Powi-
tania Wakacji 2022 byli: Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd 
Miasta Siemianowice Śląskie, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Bytkowa i Stowa-
rzyszenie „Nasz Dom”.

rg
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Łąki kwietne w SSM

Proekologiczny kierunekProekologiczny kierunek
WWprowadzenie w osiedla spółdzielcze większej bioróżnorodności jest procesem wymagającym czasu. Pomysł 

zakładania wieloletnich łąk kwietnych na terenie Spółdzielni stopniowo się finalizuje. W czerwcu zakwitnęły 
cztery, każda założona w innym osiedlu. Odbiór społeczny jest zazwyczaj pozytywny, ale jest i łyżka dziegciu…

Stan na dziś
Na ten moment z zasobach Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
wieloletnie łąki kwietne mamy:

- w osiedlu „Węzłowiec”, między bu-
dynkami Wł. Jagiełły 5-7-9 a pawilo-
nami usługowo-handlowymi oraz si-
łownią na wolnym powietrzu przy ul. 
Grunwaldzkiej. Łąka kwietna zdobi to 

miejsce drugi rok. Dominuje tu już mie-
szanka roślin wieloletnich,

- w osiedlu „Młodych”, przy ulicy ks. 
J. Kapicy, na wysokości budynków 
ZHP i J. Stęślickiego,

- w osiedlu „Bańgów” przy chod-
niku, na wysokości budynków Marii 
Skłodowskiej-Curie 33-43-45 i Karo-
la Szymanowskiego 6-12,

- w osiedlu „Chemik” wokół jednego 
z głównych osiedlowych chodników, 
tzn. Alei Kościelnej, na wysokości 
budynków Walerego Wróblewskiego 
53-60F-63I i Niepodległości 66.

Kolejna łąka kwietna założona zosta-

nie na przełomie 2022/2023 roku przy 
ulicy Kruczej 2. Terenem administruje 
ADM „Centrum”.
Budzi wspomnienia, korci zerwać
Rozmawiając z mieszkańcami na te-

mat zakładania łąk kwietnych w osie-
dlach wielomieszkaniowych takie jak 
nasze, jest przekonanie w większości 
przypadków, iż jest to słuszny kierunek, 

wpisujący się poniekąd w ogólnoświ-
atowy trend proekologicznych działań 
mających przełożyć się na stan naszej 
planety, środowiska, a także ciekawy 
pomysł na odejście od zwykłych 

trawników. Oczywiście, jak to zazwyczaj 
bywa, są różne opinie obserwatorów. 
Z niektórych wynika, że wystarczyłby 
systematyczny pokos dotychczasowe-
go trawnika albo, jeśli już obrana droga 
pójścia w liczne rośliny kwitnące, wiz-
ja bardziej uporządkowanej roślinnoś-
ci, a nie puszczonej „na żywioł’ - kon-
cepcja kwiatów w rabatach na wzór 
ogrodowych. Każdy opinia jest cen-

na i na swój sposób właściwa. Wspól-
nym mianownikiem ich jest z pewn-
ością to, że każdemu zależy, by osied-
lowa zieleń wokół budynków wyglądała 
jak najbardziej estetycznie. 

Wśród licznych rozmów, jakie prze-
prowadziliśmy, niektóre wydają nam się 
na tyle ciekawe i wartościowe, że chce-
my się nimi z Czytelnikami podzielić.

Osiedlowe łąki stają się nierzadko 
celem lub przystankiem spacerowym. 
Pani Krystynie Zarębskiej, miesz-
kance osiedla „Młodych”, łąka kwietna 
przy ks. J. Kapicy kojarzy się z mło-

dością: - Przyjechałam na Śląsk za 
mężem, który dostał tutaj pracę na ko-
palni „Siemianowice’ w latach 80. Po-
chodzę z Kielecczyzny. To co widzę 
przy Kapicy kojarzy mi się z domem 
rodzinnym. Takie łąki to była dla mnie 
codzienność. Tylko sytuacja eko-
nomiczna zmusiła nas do przeprow-
adzki, ale cały czas tkwi we mnie tęs-
knota za tymi obrazami. Może to dzi-

Osiedle „Węzłowiec”Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Młodych”Osiedle „Młodych”

Osiedle „Młodych”Osiedle „Młodych” Osiedle „Bańgów”Osiedle „Bańgów”
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wnie zabrzmi, ale ja na tą łąkę kwiet-
ną patrzę ze wzruszeniem i żałuję, że 
dopiero po 40 latach ktoś pomyślał, że 
można w taki sposób łączyć przemy-
słowy Śląsk z blokami z wiejskim kra-

jobrazem. Nas, przyjezdnych jest tut-
aj połowa, jak nie większość. Niek-

tórzy się już niestety nie przyznają, 
że pochodzą ze wsi. Myślę, że gdyby 
wcześniej taki pomysł się uro-
dził, łatwiej by nam było się 
adaptować na Śląsku i nie tr-
zeba byłoby udawać.

Inna wypowiedź dotyczą-
ca łąk odnosi się do plusów 
w ich utrzymaniu, walorów es-
tetycznych i... do zachowa-
nia niektórych mieszkańców: 
- Uważam ten pomysł za krok 
do przodu. Nie podobają mi 
się trawniki, które, tak jak ter-
az, zamiast być zielone są 
niekiedy wręcz brązowe przez 
suszę. A zobaczmy łąkę, ja-
ka jest różnica w samej kolorystyce 
w porównaniu do zwykłych trawników. 
Łąka dobrze magazynuje wodę, stąd 
wydaje mi się, że lepiej radzi sobie 
podczas ciepłego lata, jakie mamy 
obecnie. Niepokoją mnie za to niek-
tóre postawy ludzi. Byłem świadkiem, 
gdy mieszkańcy hurtem zrywali kwiaty, 
chyba do wazonów, widziałem jak dep-
tali po łące. Czy nie należałoby zasta-
nowić się nad jakimś regulaminem, 
zbiorem zasad zachowania wobec łąk 
kwietnych? Przecież mają one nam 
służyć wszystkim a nie do realizac-
ji własnych potrzeb. Trudno też ocze-
kiwać, by straż miejska karała za zer-
wany kwiatek. Chodzi bardziej o uświ-
adomienie ludzi, że to ma być ozdo-
ba osiedla a nie miejsce, z którego za 
darmo można brać kwiaty – powiedział 
pan Dawid z osiedla „Chemik”.

Faktycznie, do Spółdzielni również 
trafiają zgłoszenia opatrzone czasem 
zdjęciami osób, które zrywają masowo 
kwiaty na bukiety. O ile zerwanie poje-
dynczego kwiatu lub kilku, by spleść wi-

anuszek dla dziecka nie jest przewiną - 
można to ocenić jako chęć obcowania 

z przyrodą, poznania jej a łąkę kwiet-
ną traktować edukacyjnie i cieszyć się 

należy z tego, że przyjęła się w lokalnej 
społeczności. Masowe zrywanie kwi-
atów może za to budzić niepokój i jest 
po prostu niestosowne. Znów ociera się 
to o kulturę zamieszkania w osiedlach 
wielorodzinnych i wynika z nie rozumi-
enia zasad takiego współżycia.

Temat łąk kwietnych wciąż jest sto-
sunkowo nowy w Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Takie ob-
serwacje czy wskazówki mieszkańców 
pomogą wyciągnąć wnioski i są cenne 
przy dalszej realizacji koncepcji.

Dlaczego kierunek łąka
Przy okazji relacjonowania zakłada-

nia łąk kwietnych w zasobach Siemi-
anowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ich orędownicy głoszą, mając na myś-
li m.in. osiedla mieszkaniowe takie jak 
nasze i wskazują trzy korzyści z tego 
wynikające. Trzy razy „e”:

- ekologia, czyli wprowadzenie róż-
norodności biologicznej – licznych 
kwiatów i zwierząt, które za nimi się 
pojawią, w miejsce większych poła-
ci stale koszonych trawników, które 
niektórzy miłośnicy przyrody okreś-
lają jako „ładne, ale martwe”. To 
również swoisty oczyszczacz powietr-
za, wyłapujący z atmosfery szkodliwe 

pyły zawieszone. Zasiane mieszanki 
zawierają m.in. „smogówkę”.

- ekonomia, czyli ważny 
z punktu widzenia zarządcy 
terenu, fakt że łąkę kwiet-
ną kosi się raz, maksymal-
nie dwa razy w roku kosą 
spalinową, w przeciwieństwie 
do zwykłych trawników, ko-
szonych 3-5 razy. Takie łą-
ki należy traktować jako in-
westycje – w dłuższej pers-
pektywie czasowej, poprzez 
rzadsze koszenie, przyno-
szące oszczędności.

- estetyka, czyli wizual-
na sfera łąki. Dywan kwietny 

wtopiony w krajobraz osiedla budyn-
ków wielorodzinnych.

Jednym z głównych argumentów prze-
mawiających za zakładaniem łąk jest 
podejście mieszkańców do kwestii ko-
szenia trawników, a konkretnie często-
tliwości wykonywania pokosów. Część 
uważa, że należy kosić regularnie, in-
ni – by dać trawie „oddech”. Wydaje się, 
że łąka kwietna może pogodzić strony:

- jest estetyczna,
- jest rzadko koszona.
Nie należy jednak spodziewać się, 

że takie projekty powstawać będą 
w przyszłych latach na wszystkich 
trawnikach wokół budynków. Raczej 
chodzi o zagospodarowanie większych 
zielonych połaci – około 2-4 tysięcy 
metrów kwadratowych, także takich, 
które są podzielone przez chodniki.

Rafał Grzywocz, pes

Proekologiczny kierunekProekologiczny kierunek
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22. sierpnia do 11. września - Głosowanie - 22. sierpnia do 11. września

Budżet Obywatelski:  
w grze spółdzielcze projekty

Za kilka tygodni kolejna edycja siemianowickiego Budżetu Obywatelskiego wejdzie w decydującą fazę. Na 
przełomie sierpnia i września będziemy głosować elektronicznie na swój wybrany projekt. Wśród 22 po-

zytywnie zweryfikowanych odnajdziemy kilka, które dotyczą zasobów Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
lub ich bezpośredniego sąsiedztwa.

Zachęcamy do mobilizacji, szerokiego uczestnictwa 
i nie odpuszczania. Samo się nie wygra!

Pamiętajmy, choć każda z propozycji mieszkańców jest na 
swój sposób potrzebna i ciekawa, tylko kilka z ponad 20 obej-

mujących potencjalne inwestycje na terenie całych Siemiano-
wic Śląskich, przekazanych zostanie w przyszłym roku do re-
alizacji (pula środków do 2 400 000 zł)… Nie trzeba chyba spe-
cjalnie przekonywać, że bardziej usatysfakcjonuje nas inwesty-
cja w naszej okolicy niż na przykład na drugim końcu miasta?

Wypoczynek, poprawa drożności, estetyka
Na liście do głosowania odnajdziemy trzy, duże ogólno-

spółdzielcze projekty:

Projekt nr 7.
Zmieniamy „Węzłowiec”,

„Chemik” i „Tuwim”
- nowe inwestycje drogowe

Koszt po weryfikacji: 600 000 zł
Autor projektu: Jakub Nowak

Zakłada on:
+ dla os. „Chemik”: Utworzenie nowych miejsc postojo-

wych typu Kiss&Drive przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz 
obudowanie estetycznymi panelami 3 punktów do zbiórki 
selektywnej odpadów komunalnych zlokalizowanych przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 49, 67 i 73;

+ dla os. „Węzłowiec”: remont nawierzchni drogi przy 
ulicy Władysława Jagiełły 25 oraz obudowanie estetyczny-
mi panelami 3 punktów do zbiórki selektywnej odpadów ko-
munalnych przy ul. Wł. Jagiełły 5, 33 i Grunwaldzkiej 4;

+ dla os. „Tuwima”: wykonanie chodnika pomiędzy ul. 
Hermana Wróbla i ks. Jana Kapicy.

Projekt nr 12.
Bezpieczne i przyjazne osiedla mieszkańcom

os. „Bańgów” i os. „Michałkowice”
Koszt po weryfikacji: 390 000 zł
Autor projektu: Marek Greiner

Zakłada on:

+ dla os. „Bańgów”: remont chodników przy ul. Wł. Rey-
monta 2, M. Skłodowskiej-Curie 1-5 tył budynku (od strony 
balkonów), M. Skłodowskiej-Curie 7 do Wł. Reymonta 20 
oraz od Wł. Reymonta 20 do K. Szymanowskiego 14.

+ dla os. „Michałkowice”: utworzenie skweru wypoczyn-
kowego przy ulicy Przyjaźni 26/Kościelna 34.

Projekt nr 15.
Utworzenie skweru wypoczynkowego przy Alei 

Młodych 2. Montaż monitoringu przy parkingach 
i nowym skwerku na os. „Młodych”. Remont 

chodników oraz zabudowa pojemników do zbiórki 
odpadów na os. „Młodych”, budowę miejsc 

postojowych Kiss&Ride dla rodziców przy SP 8
Koszt po weryfikacji: 600 000 zł
Autor projektu: Jerzy Kurzawa

Zakłada on:
utworzenie skweru wypoczynkowego na os. „Młodych” 

(przy Alei Młodych 2)
+ remont chodników przy ul. ZHP 1-6 oraz między ZHP 

a Teatralną.
+ montaż kamer do monitoringu na os. Młodych (parkingi, 

plac zabaw, planowany skwerek)
+ budowę miejsc postojowych Kiss&Ride przy Szko-

le Podstawowej nr 8 dla rodziców przywożących dzieci do 
szkoły

+ zabudowę estetycznymi drewnianymi panelami pojem-
ników do zbiórki selektywnej odpadów komunalnych na os. 
„Młodych”.

Inne projekty obywatelskie
z zasobów Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub 

terenów bezpośrednio przylegających to:

- Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Spokojnej 
wraz z podjazdami do garaży.

Koszt po weryfikacji: 437 500 zł
Autorka projektu: Krystyna Stawiarz,

 Kolejne przestrzenie do wypoczynku? Przyjaźni 26/Kościelna 34 i Aleja Młodych 2/Boh. Westerplatte 4-12 Kolejne przestrzenie do wypoczynku? Przyjaźni 26/Kościelna 34 i Aleja Młodych 2/Boh. Westerplatte 4-12
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s-xxx/7-22

Informujemy o możliwości 
skorzystania z rehabilitacji

bez skierowania.

Zabiegi bezpłatne na: krążenie, 
stawy kolanowe, kręgosłup szyjny, 

lędźwiowy, 

stawy biodrowe, problemy z nogami 
i metabolizmem.

Poradnia Vitberg
Przychodnia  

przy ul. Jana Pawła II 1/ p. 214

Tel. 797 404 644

- Remont ciągu pieszo-rowerowego i dojazdu do 16 gara-
ży (8/8). Osiedle Wróbla i Korfantego, trasa od weterynarza 
do działek ogrodniczych przy boisku sportowym i siłowni na 
wolnym powietrzu.

Koszt po weryfikacji: 
 195 000 zł

Autorka projektu:  
Teresa Chromy.

- Wykonanie ścieżki spa-
cerowej (chodnika) wzdłuż  
R.O.D. „Barbórka” od ul. ks.  
J. Kapicy do drogi wewnętrz-
nej przy ul. Niepodległości 
63C prowadzącej w kierunku 
Lasku Bytkowskiego.

Koszt po weryfikacji:  
184 500 zł

Autorka projektu:  
Katarzyna Bruch.

Istotna jest mobilizacja
mieszkańców Spółdzielni, którzy stanowią niemały pro-

cent populacji siemianowiczan. Dowód na to, że projek-
ty spółdzielcze mogą wygrywać pokazały ubiegłe lata, gdy 

dzięki aktywnej postawie spółdzielców realizowano na tere-
nach SSM inwestycje spełniające warunek ogólnodostęp-
ności. Czasami, niestety, brakło tylko raptem kilkanaście 
głosów do tego, by się udało – tak było w ubiegłym roku. 

Wybierając w głosowaniu 
swój projekt, warto mieć na 
względzie pewną zależność:

- pieniądze na te (niemałe) 
inwestycje musiałyby zostać 
wygospodarowane z fundu-
szów remontowych poszcze-
gólnych osiedli bazujących na 
naszych „opłatach czynszo-
wych”.

Wygrany projekt w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, 
a więc sfinansowany z wy-
dzielonej na ten cel czę-
ści miejskiego budżetu spra-
wia, że tę zachowaną wów-

czas spółdzielczą pulę środków finansowych można pla-
nować na inne potrzeby remontowe, których nieustanie 
przybywa.

Rafał Grzywocz

 Wśród propozycji remont drogi - Wł. Jagiełły 25 Wśród propozycji remont drogi - Wł. Jagiełły 25

22. sierpnia do 11. września Głosowanie 22. sierpnia do 11. września

Budżet Obywatelski:  
w grze spółdzielcze projekty

I jednym i drugim, nawet tym, którzy 
opuszczą swe mieszkania tylko na kil-
ka dni, zwracamy uwagę, że gdy wy-
jeżdżamy to nasze domostwa są zde-
cydowanie bardziej narażone na wizy-
tę nieproszonych gości, amatorów ła-
twego zarobku.

Sposobów zabezpieczenia mienia 
jest mnóstwo: od depozytów banko-
wych, poprzez własne sejfy, spisywa-
nie i oznaczanie dorobku etc. Od lat 
wiadomo jednak, że najpewniejszym 
zabezpieczeniem jest uważny sąsiad. 
Często drażniąca nas jego wścibskość 
może okazać się nieoceniona w dopil-
nowaniu naszego dobytku. Dlatego nie 
zadzierajmy z sąsiadami i zadbajmy 
wcześniej o grono życzliwych i przy-
jaznych nam osób, które doglądną 
mieszkania i zareagują na jakiegokol-
wiek niebezpieczeństwo, awarię.

Przeprowadzka
Dobrze też poprosić sąsiada, by 

zbierał ewentualne materiały reklamo-
we i szczególnie starannie zerkał, czy 
ktoś obcy nie kręci się przy naszym 
„M”, a przy okazji podlał kwiatki. Warto 
też szepnąć najbliższemu otoczeniu, 

że nie planujemy przeprowadzki, bo 
bywało i tak, że złodzieje w biały dzień 
dostawali się do mieszkania, a pytani 
przy wynoszeniu mebli i innych przed-
miotów, co robią, grzecznie odpowia-
dali: Przeprowadzka.

Awaria – zostaw namiary
Ważnym jest, by można było, w ra-

zie potrzeby – awarie nie czekają 
na powrót – błyskawicznie skontak-
tować się z nieobecnym w swoich 
czterech ścianach.

Pamiętajmy i na wszelki wypadek 
pozostawmy u sąsiada, w osiedlowej 
administracji adresy bądź telefony, 
pod którymi będziemy uchwytni lub zo-
stawmy informację, do kogo z najbliż-
szej rodziny można się zwrócić z chwi-
lą zaistnienia nieprzewidzianego zda-
rzenia w naszym mieszkaniu. Nieza-
leżnie, przypominamy, by koniecz-
nie przed wyjazdem sprawdzić: czy 
gaz odcięty, woda zakręcona, prąd 
wyłączony, a okna i sic! drzwi za-
mknięte.

Tych kilka z pozoru oczywistych rad 
może uchronić nas przed przykrymi 
konsekwencjami. Dodatkowo apeluje-

my o nierozpowiadanie wszem i wo-
bec o terminie i czasie nieobecności. 
Każda pochopnie przekazana, wyda-
wałoby się niewinna, wiadomość mo-
że być wykorzystana bez skrupułów 
przez amatorów łatwego zarobku.  pes

Rozpoczęły się wakacyjne wojaże. Wielu z nas wyjazdy ma już zaplano-
wane i siedzi już na walizkach. Inni zapewne jeszcze się zastanawiają 

dokąd i na ile wyjechać.

Wyjeżdżając, przeczytaj, pamiętaj, stosuj!!!
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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
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Cele osiągnięte!
Wielokilometrowa charytatywna wyprawa rowerowa komisarza Toma-

sza Dziergi pod hasłem „Ja jadę - ty pomagasz - sezon II”, której miej-
scem docelowym była Lizbona ma swój szczęśliwy finał. Udało się doje-
chać do celu, a przede wszystkim zebrać pieniądze dla 13-letniej Zosi, co 
było w tym wszystkim najważniejsze.

Komisarz Tomasz Dzierga wystarto-
wał z ulicy Hermana Wróbla (os. Tu-
wima) 27 maja. Przez Niemcy, Ho-
landię, Belgię, Luksemburg, Francję 
i Hiszpanię, po przejechaniu blisko 4 
tysięcy kilometrów, 19 czerwca 
br. zameldował się w stolicy Por-
tugalii, Lizbonie.

Z bohaterem eskapady rozma-
wiamy po powrocie...

- Rafał Grzywocz: Wielkie gratu-
lacje…

- Tomasz Dzierga: Dziękuję, cie-
szę się, że się to udało, ale jeszcze 
większą radością jest to, że zebra-
no środki finansowe, nawet więcej 
niż wszyscy oczekiwaliśmy, bo jest 
razy dwa i jeszcze trochę…

- To tylko potwierdza, jak 
można ludzi zmobilizować do 
pomagania jakąś fajną inicja-
tywą. Jak wyglądała sama wy-
prawa? O ile podczas mini fe-
stynu i samego startu z ulicy 
Hermana Wróbla było ładnie, 
o tyle dosłownie dwie godziny 
później zaczęło padać, i to do-
syć solidnie…

- I tak było coraz gorzej aż do 
Paryża (śmiech). W stolicy Fran-
cji zaczęła się pogoda. Wycieczka na 
pewno była cięższa niż w ubiegłym ro-
ku. Wiatr, opady i zimno doskwierały 
mi, czasem było trudno, to było pogo-
dowe rozczarowanie, ale cały czas so-
bie powtarzałem, no muszę dotrzeć do 
celu, bo przecież „ludzie na to patrzą 
i płacą” (śmiech). Później pogoda się 
odwróciła, jak to na południu Europy, 
czasami z kolei było za ciepło, ale dało 
radę. Wolę się pocić niż marznąć. Za-
liczyłem wszystkie z zaplanowanych 
punktów noclegowych.

- Sprzęt dał radę tyle tysięcy kilo-
metrów? Nie było żadnych niemi-
łych niespodzianek?

- Rower przeszedł test wytrzymało-
ści, szczególnie na drogach portugal-
skich. Tego się nie spodziewałem, ale 
Portugalia ma tragiczne drogi do takiej 
jazdy, dużo dziur, kostki. 

- Co Pana jeszcze zaskoczyło 
podczas podróży? Na rowerze wię-
cej można zobaczyć niż jadąc inny-
mi, szybszymi środkami transpor-
tu, innymi drogami.

- Serdeczność ludzi już mnie nie za-
skoczyła, bo to już wiedziałem. Zasko-
czyło mnie szczerze, jak brudny jest 
świat. Gdy jedzie się samochodem 
tak tego nie widać, ale gdy jedzie się 

poboczem widzi się setki śmieci. Na-
wet w Niemczech, które zawsze koja-
rzyły mi się z tym „ordnungiem”, nie-
stety już tam widziałem mnóstwo od-
padów. Może w Belgii i Holandii by-
ło ich mniej, ale znów Francja, Hisz-
pania Portugalia tego było mnóstwo. 
Co jeszcze było zaskakujące to to, 
że od Berlina do Holandii jechałem 
praktycznie cały czas drogą rowero-
wą, to fantastyczne jak ta infrastruktu-
ra jest z sobą połączona. U nas w Pol-
sce jeszcze jest tak, że mamy odci-
nek, który kończy się krzakami i nie 
ma ciągu dalszego. 

- Patrząc tylko na aglomerację ślą-
ską taka siatka połączeń to wciąż 
melodia przyszłości, ale w ostatnich 
latach nastąpiło wyraźne przyspie-
szenie w tym względzie…

- Zgadza się. W Holandii z kolei jest 
kultura rowerowa. To jest niesamowi-
te, tam niekiedy wręcz nie są nawet 
drogi a autostrady rowerowe. Ludzie 
w garniturach jeżdżą na rowerze, wi-
działem panie w szpilkach, garson-

kach, po prostu tam wszyscy jeżdżą 
na rowerze. Tam przejeżdżając przez 
jezdnię nawet nie trzeba było patrzeć 
czy jakiś pojazd jedzie, jest to poczu-
cie bezpieczeństwa osoby na rowe-
rze. Nawet w Belgii tak jest, ale już da-
lej we Francji należało uważać. Hisz-
pania to z kolei kraj progów zwalnia-
jących: na każdym zakręcie, skrzyżo-
waniu, przejściu dla pieszych, zjeź-
dzie. Wiem, że to dla bezpieczeń-
stwa, ale czasem utrudniało płynną 

jazdę (śmiech). Portugalia za to 
jest bardzo podobna do Polski, 
zarówno jeśli chodzi o ilość ście-
żek rowerowych, jak i kulturę jaz-
dy a nawet powiedziałbym, że 
ten kraj jest „za Polską”, bo tam 
nikt nie zwracał uwagi na rowe-
rzystę, wyprzedzanie bardzo bli-
sko, niebezpiecznie. Dodatkowo 
jakość, nawet głównych dróg, po-
zostawia wiele do życzenia. A po-
za tym to bardzo piękny, fascynu-
jący kraj. Miałem tam fantastycz-
ne przyjęcie, z flagami portugal-
skimi, międzynarodowego stowa-
rzyszenia policji, pełna feta więc 
trudno jest narzekać. 

- Jaka była reakcja rodziny 
dziewczynki na Pana wyczyn?

- Rodzice są wzruszeni. Przy-
mierzają się do zakupów wspo-
magających rehabilitację Zosi, 
która od urodzenia zmaga się 
z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym, sprzętów, m.in. kombine-

zonu Mollii, który kosztuje ponad 20 ty-
sięcy zł. Ojciec mnie uściskał, chociaż 
ja mu mówię, że nie ma mnie ściskać, 
tylko wszystkich darczyńców. Ja to tyl-
ko „koordynowałem”. 

- Czy zastanawiał się Pan nad ko-
lejnym celem?

- (śmiech). Chcę iść za ciosem, na-
wet mam koncepcje północ albo po-
łudnie Europy, ale jeszcze nie będę 
upubliczniał, gdzie chcę pojechać. Pa-
trząc na ilość pieniędzy zebranych te-
raz, przymierzam się tym razem, by 
pomóc dwóm beneficjentom, bo takich 
osób potrzebujących jest naprawdę 
dużo. Chciałbym podziękować wszyst-
kim za pomoc. Wykorzystując, że roz-
mawiamy dziękuję także Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, bo bar-
dzo się zaangażowała i wszystkim mo-
im sąsiadom, bo stanęli na wysokości 
zadania – parking na moim starcie był 
puściutki i wszystko było pod ten mini 
festyn dobrze przygotowane. 

- Trzymamy kciuki za powodzenie 
tej akcji. 

Tomasz Dzierga dotarł na rowerze do Tomasz Dzierga dotarł na rowerze do 
przylądka Cabo da Roca w Portugalii, czyli przylądka Cabo da Roca w Portugalii, czyli 
najdalej wysuniętego na zachód miejsca  najdalej wysuniętego na zachód miejsca  

kontynentalnej Europykontynentalnej Europy
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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 7/22

3 6 4 7 9 2

9 1 3

6 1 8 3

3 1

8 2 4 9

6 2 5

2 7 5 1 6 8

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 6/22

6 4 1 3 2 9 7 8 5

9 7 2 1 5 8 3 4 6

5 8 3 6 4 7 9 2 1

1 3 9 4 6 2 8 5 7

2 5 8 7 9 1 6 3 4

7 6 4 5 8 3 2 1 9

8 2 5 9 1 6 4 7 3

4 9 7 8 3 5 1 6 2

3 1 6 2 7 4 5 9 8

P o ł a m  g ł o w ę

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

s-639/4-20

Cena  
producenta

- bez 
podatku 

VAT

KAMIENIARSTWO
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Siemianowice Śląskie
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32
667 955 248

www.lechkam.pl

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 

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 

MALOWANIE, tapetowanie, firma 
MIR-BUD,  tel. 608 383 894  

PIECE gazowe - naprawa, 
szczelność, awarie instalacji, 

tel. 601 477 527

TELEWIZORY - naprawa u klienta. 
Gwarancja na usługi. montaż anten 
cyfrowych. Czynne 9.00 do 20.00 
oprócz niedziel,

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 

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

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

MIESZKANIOWE

KUPIĘ mieszkanie w Siemianowicach 
Śląskich,  tel. 508 215 355

KUPIĘ 2-pokojowe mieszkanie,  
 tel. 881 652 241

M-4 Bytków - sprzedam,  
 tel. 602 763 832

MIESZKANIE kupię,  tel. 509 954 191

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

SPRZEDAM mieszkanie, Siemiano-
wice Śląskie, 50 m2, 2 pokoje, balkon, 
piwnica,  tel. 606 374 373

SPRZEDAM mieszkanie w Michałkowi-
cach, ul. Obr. Warszawy, po generalnym 
remoncie, nowe instalacje: elektryczna 
wodna i gazowa, tel. 601 438 526

SPRZEDAM mieszkanie, 2 pokoje + 
kuchnia 48 m2, łazienka i wc osobno, 
ul. Korfantego, 2 piętro,  
 tel. 505 770 415

SAMOCHODOWE

AUTA KUPIĘ, auto skup,  
 tel. 509 954 191

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

KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

KUPIĘ garaż Siemianowice,  
 tel. 510 419 316

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

ZATRUDNIĘ panią (Chemik, Bytków) do 
pomocy w prowadzeniu domu i opiece 
nad osobą chorą,  tel. 509 215 379

Remontując minimalizuj hałas. 
Pamiętaj!!!  

Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy… niesnaski pozostaną.

„MS” CZEKA
 NA TWOJĄ REKLAMĘ

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

OGŁASZAJ SIĘ  W „MS”
NAPRAWDĘ WARTO
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Schabowym kuchnia polska słynie. 
Ale można go przyrządzać na różne 
sposoby. Spróbujmy.

- schab czosnkowy
7 kotletów, musztarda, świeża ba-

zylia, suszone oregano, majeranek, 
pieprz, sól, ok. 7 dużych ząbków czosn-

ku. Ciasto: 2 jajka, ok. 1 szkl. mąki i mle-
ka. Kotlety bardzo mocno rozbić, tak 
by miały mniej niż 1/2 cm, posolić, pie-
przyć (nie za mocno). Zgnieść w dło-
niach i posiekać drobno bazylię, a czo-
snek pokroić w cienkie plasterki. Rozbi-
te kotlety cienko posmarować musztar-
dą po jednej stronie. Na połowie ukła-
damy dość rzadko plasterki czosnku 
i posypujemy bazylią i ziołami. Składa-
my na pół i zaklepujemy brzegi kotleta 
dokładnie tłuczkiem. Ciasto: miksujemy 
składniki, dolewając powoli mleko, by 
otrzymać konsystencję śmietany. Ma-
czamy kotlety w cieście i smażymy na 
rozgrzanym oleju. Ostrożnie z ilością 
ziół, bo kotlety mogą zgorzknieć.

- schab na dziko z jabłkami
8 kotletów z kością, 50 g słoniny, sól, 

pieprz, 2 jabłka, 1 łyżka margaryny, 
1 łyżka soku lub wina jabłkowego, 1 łyż-
ka smalcu. Słoninę kroimy w słupki. Ko-
tlety myjemy, osuszamy i lekko rozbija-
my tłuczkiem. W mięsie robimy dziur-
ki i wkładamy w nie słupki słoniny. Ko-
tlety nacieramy solą i pieprzem. Z ja-
błek usuwamy gniazda nasienne i kro-
imy je na małe kawałki. Rozgrzewamy 
margarynę, podsmażamy jabłka i za-
lewamy sokiem lub winem. Odstawia-
my. Smalec topimy na dużej patelni, ob-
smażamy kotlety. Zmniejszamy ogień, 
smażymy je po 5-7 min z każdej strony. 
Przykrywamy na 2-3 min i odstawiamy 
z ognia. Mięso wykładamy na półmisek. 
Jabłka podgrzewamy w tłuszczu z mię-
sa, układamy obok kotletów. Polewamy 
masłem jałowcowym. Podajemy z ziem-
niakami, brukselką i czerwonym winem.

- schab w winie
Schab, śliwki kalifornijskie (węgierki), 

białe wytrawne wino, liście laurowe, sól, 
pieprz, majeranek, mąka. Schab kro-
imy na kotlety, rozbijamy, solimy i po-
sypujemy pieprzem. Nacieramy ma-
jerankiem i odstawiamy na pół godz-
iny. Oprószamy mąką i obsmażamy na 
oleju. Wlewamy wino i trochę wody (na 
pół kg schabu szklankę wina) doda-
jemy liście, trochę soli i dusimy. Gdy 
schab trochę zmięknie, dodajemy śliwki 
(w całości) i dusimy jeszcze ok. 15 min, 
dolewając ew. wody. Najlepiej smakuje 
z kopytkami lub kluskami śląskimi.

O 
CZ

YM
 MÓWIĄ GWIAZ

D
Y

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Barana 
na pewno nie jesteś 
człowiekiem oszczęd-

nym. Przeciwnie, pieniądze mają dla 
Ciebie wartość wtedy, gdy możesz je 
wydać. Trzeba jednak przyznać, że gdy 
forsa się kończy, potrafisz zadbać o to, 
żeby Twoja kieszeń nie była pusta.

Byk pod względem 
oszczędzania jest 
przeciwieństwem 
Barana. Kupowanie, 

wydawanie pieniędzy nie sprawia mu 
przyjemności, przeciwnie czuje się źle, 
gdy czeka go jakiś konieczny wydatek. 
Przyjemność odczuwa gdy powiększa 
się jego konto w banku. 

Bliźnięta, jak to 
Bliźnięta, czasem 
lekkomyślnie wydają 
pieniądze, a innym 

razem skąpią je na konieczne rzeczy. 
Nie jest łatwo żyć z Bliźniakiem. Gdy 
ma dobry humor, możesz liczyć na 
jego hojność, gdy jest zły, nie dosta-
niesz ani grosza. 

Rak raczej rozsąd-
nie gospodarzy swo-
imi pieniędzmi, chęt-
nie też dzieli się tym, 

co ma z innymi. Pozwala sobie jed-
nak na wydatki związane z jego hob-
by, potrafi np. wydać sporo grosza na 
książki, jeśli lubi czytać, czy na znacz-
ki pocztowe.

Lew bardzo lubi wy-
dawać pieniądze, 
szczególnie na mod-
ne ciuchy, czy przed-

mioty, które ozdobią jego mieszkanie. 
Czasem nawet jest pod tym względem 
rozrzutny. Nie myśli jednak tylko o so-
bie i jego bliscy mogą liczyć na pre-
zenty, często drogie.

Panny są z natury 
oszczędne i liczą się 
z każdym groszem, 
nawet jeśli bardzo 

dobrze im się powodzi pod względem 
materialnym. Ludzie, którzy urodzili 
się pod tym znakiem, jeśli udadzą się 
po zakupy, wybierają coś tańszego.

Jeśli masz słońce 
w znaku Wagi może 
i nie trwonisz pienię-
dzy na zbędne rze-

czy, ale nie możesz się oprzeć wydat-
kom na ładne stroje, lub na coś szcze-
gólnego. Nie ma to znaczenia, czy coś 
jest drogie czy tanie.

Ze Skorpionem róż-
nie bywa. Na ogół 
nie jest rozrzutny, je-
śli jednak się zakocha, 

nie żałuje forsy na prezenty dla swej 
ukochanej. Natomiast panie spod tego 
znaku dbają o to, żeby ich mężczyzna 
był dobrze ubrany.

Strzelec jest za-
zwyczaj człowiekiem 
rozsądnym, ułożo-
nym i lubi mieć w za-

pasie trochę pieniędzy. Jeśli już coś 
go może skusić na nieplanowane wy-
datki, to kupuje sprzęty sportowe, któ-
rymi się szczególnie pasjonuje.

Człowiekiem, któ-
ry nie ma nieprzewi-
dzianych wydatków, 
który wszystko pla-

nuje i konsekwentnie realizuje, jest 
właśnie Koziorożec. U takiego czło-
wieka jest niemożliwe, aby poszedł 
kupić spodnie, a wrócił do domu z ład-
nym zegarkiem.

Dobrze jest mieć ro-
dzica spod tego zna-
ku. Panie i panowie 
znajdują dużą przy-

jemność w rozpieszczaniu swoich 
dzieci, czy wnuków i nigdy nie skąpią 
pieniędzy na prezenty dla nich. Sa-
mi natomiast mają skromne potrzeby.

Wodnicy zazwy-
czaj nie przywiązują 
do pieniędzy wielkiej 
wagi, ale lubią żyć na 

wysokim poziomie. Nie przeszkadza 
im jednak to, by zadbać o oszczędno-
ści na tak zwaną czarną godzinę i po-
trafią czasem zacisnąć pas.

Zodiak 
oszczędza

MOJA KUCHNIA
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Przed rozwodem rodzice pytają synka:
- Z kim chciałbyś zostać, Patryku?
- A które z was bierze samochód?

J K L

Mama pyta Jasia:
- Jasiu, dlaczego nie bawisz się już 

z Kaziem?
Jaś:
- Mamo, a czy ty byś chciała kole-

gować się z kimś, kto pali, pije i prze-
klina?

Mama:
- Nie, Jasiu.
- Kaziu też nie chce.

J K L

Co zrobi kibic, gdy Polacy wygrają 
Mundial 2022?

- Wyłączy konsolę i pójdzie spać.
J K L

Podchodzi kibic do trenera i pyta:
- Panie trenerze, co tam u Pana słychać?
- U mnie bez zmian.

J K L

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Zbyt; 8. Łożysko rzeki; 

9. Załoga łodzi wioślarskiej; 10. Muzyk 
wykonujący muzykę rap; 11. Drewnia-
na forma, na której szewc robi obu-
wie; 12. Atrament w gwarze śląskiej; 
13. Kolor środkowego pasa flagi Sie-
mianowic Śląskich; 14. Łuk utworzony 
przez rzekę; 16. Sala szkolna; 19. Ma-
teriał dekarski; 20. Środki dopingują-
ce w sporcie; 21. Szansa powodze-
nia; 22. Trauma; 23. Beczka niewiel-
kich rozmiarów; 28. Machina oblężni-
cza; 31. Czasem wyskoczy z paleni-
ska; 32. Coś na deser; 33. Podręczny 
zeszyt; 34. Kanna, największa spośród 
antylop; 35. Ryba z pielęgnicowatych; 
36. Muza poezji miłosnej; 37. Ogłasza-
ny syreną.

PIONOWO: 1. Praca; 2. Przedsię-
wzięcie, którego wynik jest niezna-
ny; 3. Rogi zwierzyny płowej; 4. Skle-
pienie zamknięte w kształcie czaszy; 
5. Zewnętrzna, wysunięta do przodu 
część budowli; 6. Potrzask, zasadzka; 
7. Gra; 14. Uiszczenie należności, za 
coś; 15. Komar po Śląsku; 17. Czyta-
nie; 18. Ubiór wieśniaka z herbu Sie-
mianowic Śląskich; 24. Siostra matki; 
25. Drzewo z wierzbowatych; 26. Na-
pisana głoska; 27. Omasta; 28. Ro-
wer z dwoma siodełkami; 29. Starszy 
flisak; 30. Mądry, doświadczony star-
szy człowiek.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 9 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 27. VII. 2022 r. - na adres SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – Krzyżówka nr 7/2022 (decydu-
je data stempla pocztowego) lub ad-
res poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-

wą informacją w temacie wiadomości: 
Krzyżówka nr 7/2022 – decyduje data 
wysłania e-maila.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 6/2022 z hasłem – Wiosenne ostat-
ki otrzymują: Tomasz Stajer, zam. 
H. Wróbla 3A (I nagroda); Ewa Krze-
mień, zam. Al. Młodych 10 (II nagro-
da); Danuta Barzantny, zam. Stawo-
wa 7 (III nagroda). Zwycięzcom gratu-
lujemy i zapraszamy (z dowodem oso-
bistym) do działu GZM po odbiór na-
gród.

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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Zielone miasto
W odpowiedzi na problem degra-

dacji środowiska zainteresowano się 
koncepcją miasta-ogrodu, która była 

pomysłem brytyjskiego pianisty i urba-
nisty Ebenezera Howarda (1850-
1928). Zaprezentował ją w książce 
w 1902 r. pt. Garden Cities of To-
morrow in American Libraries (Mia-
sta ogrody jutra. Wolne od slumsów). 
Jej realizacja miała zapewnić miesz-
kańcom odpowiednie warunki życia, 
spokój oraz harmonię. W przypadku 
miasta, jako jego zalety E. Howard 
wymieniał: bezpieczne oświetlenie 
ulic, kanalizację i życie towarzyskie. 
Za wady uznał wysokie ceny i zatru-
te powietrze. Odbiciem tych idei sta-
ły się m. in. dawne Siemianowice, któ-
re w ocenie Niemców zyskały miano 
„Zielonego Miasta” i słowo Grünstadt 
trafiło w latach okupacji na stempel 
pocztowy. Powodem były mnogie oa-
zy zieleni: park hutniczy, siemiano-
wicki zespół pałacowo-parkowy, mi-

chałkowicki zespół dworsko-parkowy, 
planty na Placu ks. Piotra Skargi, 
Pszczelnik, Fazaniec, Lasek Bytkow-
ski, dworskie pola bytkowskie, liczne 
ogródki działkowe. W międzywojniu 
kwitło także życie towarzyskie i kul-
turalne (bawiono się pod „Dwiema Li-
pami”, w sali Józefa Uhra – strzelmi-
strza Bractwa Kurkowego i restauracji 
„Zacisze” Adolfa Oczki, przy ul. Św. 
Barbary 13). Wówczas rodziło się tak-
że zainteresowanie wizją miasta-ogro-
du przeznaczonego dla 32. tysięcznej 
populacji.

Zwolennikiem tego typu zagospo-
darowania przestrzennego był Ferdy-
nand Popek (1892-1972), od 1924 r. 
naczelnik połączonych gmin: Sie-
mianowice, Huta Laura i Huta Jerze-
go, od 1932 r. burmistrz Siemiano-

wic Śl., którą to funkcję pełnił do wrze-
śnia1939 roku. Przeprowadzone przez 
niego zmiany, jak likwidacja obsza-
rów dworskich jako odrębnych jedno-

stek administracyjnych, przyczyniły się 
do zwiększenia terytoriów gmin: Mi-
chałkowice, Bańgów i Przełajka. Do-
bra siemianowickie, Hutę Jerzego, Mi-
chałkowice II włączono do gminy Huta 
Laura-Siemianowice, powstałej z połą-
czenia dwóch sąsiadujących ze sobą 
miejscowości.
Gmina ta, której nazwę zmieniono
później na Siemianowice, z dniem

10. VI. 1932 r. uzyskała prawa
miejskie.

Pod koniec omawianego okresu  
– 1. III. 1939 r. gminę Bytków włączono 
do gminy Michałkowice, której naczel-
nikiem od wielu lat był Walenty Fojkis; 
w trzecim powstaniu legendarny dowód-
ca 1 Pułku Wojsk Powstańczych im. Jó-
zefa Piłsudskiego, a we wrześniu 1939 r. 
dowódca powstańczej samoobrony 
i uczestnik walk o kopalnię „Michał”. 

W połączonej gminie Huta Lura-Sie-
mianowice było w tym czasie prawie 
200 zakładów rzemieślniczych, sto kil-
kadziesiąt sklepów (wśród nich dom 
handlowy Fitznera i kilka kooperatyw) 
oraz 28 zakładów gastronomicznych. 
Istniały tam ponadto trzy drukarnie 
i wychodziły trzy lokalne czasopisma, 
jedno w języku niemieckim, a także 
dwie gazety parafialne – Kościołów św. 
Antoniego i św. Krzyża. W Bańgowie, 
Bytkowie, Michałkowicach i Przełajce 
było ponad sto zakładów handlowych, 
rzemieślniczych i gastronomicznych. 

Od 1932 r. władze miejskie poczę-
ły czynić przygotowania do przyłącze-
nia do Siemianowic, jako naturalne-
go zaplecza, sąsiednich gmin: Bytko-
wa, Michałkowic, Bańgowa i Przełajki, 
o łącznej liczbie ponad 16.000 miesz-

kańców. Ta decyzja wzmocniła żywioł 
polski w mieście i doprowadziła do 
utworzenia aglomeracji liczącej około 
60.000 ludności. 

Zapowiedź wydawnicza
Jedną z publikacji, która ukazuje się 

drukiem w Siemianowicach Śląskich 
w rocznicę 90-lecia nadania im praw 
miejskich jest 400-stronicowa książka 
profesora dr. Zdzisława Janeczka „Sie-
mianowice i siemianowiczanie w po-
wstaniach” (wyd. Urząd Miasta i Mu-
zeum Miejskie w Siemianowicach Ślą-
skich), która pozwoli odkryć kolejne kar-
ty historii miasta.

Mimo iż zasługi powstańców dla od-
zyskania, utrwalenia, a w końcu i utrzy-
mania niepodległości Polski są bez-
sporne (wielu z nich poległo, zmarło 
z ran bądź zostało zamordowanych), to 
jednak dotąd niewiele ukazało się pu-
blikacji będących portretem zbiorowym 
dowódców powstańczych, dotyczy to 
także lokalnych społeczności, m.in. sie-
mianowickiej.

Publikacja Siemianowice i siemiano-
wiczanie w powstaniach przyczyni się 
do lepszego poznania zbiorowości, ja-
ką stanowili ludzie dzięki których od-
wadze i poświęceniu Górny Śląsk po-

wrócił do Macierzy. Ukazano w niej ge-
nezę tego ruchu, scharakteryzowano 
strukturę wiekową, a także narodowe 
i społeczne jego oblicze. 

Autor na podstawie lektury pamiętni-
ków i relacji weteranów powstań, sta-
rych gazet, dokumentów archiwalnych 
i fotografii podjął udaną próbę rekon-
strukcji owych pamiętnych dni, gdy na-
si przodkowie wybijali się przed stu la-
ty na niepodległość, by móc powie-
dzieć: „Jesteśmy wolni! Jesteśmy pa-
nami u siebie”.

Na okładce książki znalazła się pa-
ra powstańcza: Maria Sowa i Mie-
czysław Kopiec na ślubnym kobier-
cu – 1923 r., byli członkowie siemiano-
wickiego Teatru „Fredro”, działającego 
w okresie kampanii plebiscytowej. 

rg

Jak Siemianowice  
stały się miastem? - część 2 

E. Knippel,  Huta Laura w SiemianowicachE. Knippel,  Huta Laura w Siemianowicach rok 1929rok 1929
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Zieleń zamiast „pustyni”
Ozdobione kwiatami, krzewami bal-

kony to oczywiście satysfakcja dla 
ich właścicieli. Przyjemność, nie obo-
wiązek. To jedno. Drugie. Pielęgnując 
w ten sposób balkon mieszkańcy do-
kładają niejako swoją cegiełkę do te-
go, aby ktoś z zewnątrz – nie mieszka-
jący w osiedlu, mógł powiedzieć: „Jak 
tu ładnie, kolorowo”, „przyjemnie pa-
trzeć”. Nie da się ukryć, właśnie zieleń 
jest jednym z ważniejszych elemen-
tów wpływających na ostateczną oce-
nę konkretnego osiedla. Im więcej ta-
kich „zielonych cegiełek”, tym mniejsze 
prawdopodobieństwo, że ktoś okre-
śli je jako zwyczajne blokowisko. Z ży-
cia wzięte...

To samo tyczy się obejść budyn-
ków. Wyraźnie dostrzegamy, że jest 
ich coraz więcej. Przybywa mieszkań-
ców, którzy o otoczenie swojego do-

mu dbają niemal jak o własne miesz-
kanie. I w tym nie ma przesady. Wkła-
dając pieniądze w rośliny, poświęca-
jąc czas na ich nasadzenie, a potem 
odchwaszczanie, przycinanie, podle-
wanie, poszukując kamieni ozdob-
nych i innych ozdobników, dają powo-
dy do tego, by ich za to co najmniej 
pochwalić.

Nie trzeba specjalnie długo chodzić 
i szukać, by dostrzec zadbane, nie-
wielkie przydomowe ogródki. Przy nie-
mal każdej ulicy jest przynajmniej je-
den budynek z obejściem w kwia-
tach, krzewach. Jak na publikowanych 
w tym wydaniu „MS” zdjęciach z róż-
nych osiedli SSM. Tacy miłośnicy zie-
leni, czy po prostu – osoby, którym nie-
obojętne jest otoczenie własnego blo-
ku są potrzebni. Gdy sami nie mamy, 
ani czasu, ani siły „skubać”, oni nas 
w pewnym sensie w tym wyręczają, 

wpływając swoją postawą, przez niko-
go nie przymuszeni przecież, na este-
tykę domu.

Administracje są otwarte na pomy-
sły mieszkańców. Nierzadko przecież 
klombami, jakie mijamy każdego dnia, 
opiekują się też czasem osiedlowi do-
zorcy. To również jest element estetyki 
osiedla, wizerunku tego miasta.

Podpowiedz - pokażemy
Oby przybywało jak najwięcej takich 

miejsc – balkonów, ogródków. Terenu 
przy większości budynków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest 
jeszcze całkiem, całkiem. A nuż ktoś 
podchwyci temat i praca w ogródku 
czy przy balkonowych roślinach stanie 
się jego pasją.

Z przyjemnością publikujemy kolej-
ne co ciekawsze balkony/ogródki osie-
dli Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Czekamy na sygnały - wska-
zówki mieszkańców – telefoniczne 
(661 229 858), elektroniczne (ssm@
poczta.fm), gdzie jest ładnie i warto to 
pokazać światu. Sami też szperamy 
po zakamarkach zasobów spółdziel-
czych w poszukiwaniu tych  docenie-
nia, choćby naszą publikacją.

Rafał Grzywocz

Zielony Konkurs 2022

Jest kolorowo
Budynki są docieplone, pomalowane, jednakże nic tak nie doda im  

 uroku, co różnobarwne rośliny, wyłożone i zamocowane na ścianach, 
parapetach czy balustradach balkonów. Albo kwiaty obsadzone wokół do-
mów, ozdobione kamieniem, płotkiem, łaciatym chodnikiem…

Dbaj o swoje
Zamiast rozpisywania się o ponoszo-

nych stratach finansowych wynikają-
cych z napraw i moralizowania – pu-
blikujemy tylko wykaz i zdjęcia. Te ele-
menty są nadto wymowne i winny wy-
wołać jakąś refleksję...

Oby tak było i oby przeobraziła się 
ona w konkretne działanie zamiesz-
kałych.

A w osiedlach zanotowano:
„Węzłowiec”

- Wł. Jagiełły 31C – uszkodzono nie-
dawno kupione i zamontowane nowe 
drzwi do komory zsypowej,

„Centrum”
- Tadeusza Kościuszki 3 – skradzio-

no dwa przęsła ogrodzenia dzielą-
cego nieruchomości,

- Michałkowicka 17 – rozbito szybę 
w drzwiach wejściowych do klatki 
schodowej.

„Michałkowice”
- plac zabaw, ul. Wyzwolenia 8 – po-

łamano jedno z urządzeń zabawo-
wych (huśtawkę-ważkę),

- Stawowa 11A – bohomazy na jed-
nym z pięter klatki schodowej.

im. Juliana Tuwima
- plac zabaw, ul. Okrężna – zniszczo-

no zamek w furtce.
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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

 

Mówiąc, że Orange Światłowód udzwignie megadużo, 

mamy na myśli naprawdę mnóstwo, i to wszystko naraz.
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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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